یک فراخوان جهانی
علیه خشونت مبتنی بر جنسیت

به مناسبت روز بینالمللی محو خشونت علیه زن ،ما همهساله به تاریخ  ۲۵نوامبر کمپاین  ۱۶روزهی محو خشونت
بر مبنای جنسیت را آغاز میکنیم و این کمپاین تا  ۱۰دسامبر که با روز جهانی حقوق بشر مصادف است ،ادامه
مییابد .این روز توسط ملل متحد نامگذاری شده و نیز کمپاین  16روزه زمینهساز یک برنامهی جهانی برای عمل
توسط دولتها ،سازمانها و اشخاص برای محو انواع خشونت بر مبنای جنسیت میباشد.
من به عنوانپدر دو دختر،از این تالش جهانی برای ایجاد فرصتها برای زنان و تقبیح هرنوع خشونت علیه آنان
استقبال میکنم .یک ضربالمثل قدیمی است که میگوید« ،جامعه مانند یک پرنده دو بال دارد؛ اگر یک بال آن
بریده شود،از حرکت باز میماند» .خشونت علیه زن ،خشونت در برابر یک خانواده است و خشونت علیه خانواده،
خشونت در مقابل یک جامعه محسوب میگردد .خشونت علیه زن در هر جایی که رخ میدهد ،در کشور من یا
جای دیگری ،به جوامع ما صدمه میرساند و مانع پیشرفت جامعه و زندگی مردم ما میگردد .بهمناسبت این روز،
ما امریکاییها بر تعهد ایاالت متحدهی امریکا برای پایان دادن به نقض حقوق بشری زنان...

719

چهارشنبه

 5قوس 1393 ،سال سوم قیمت 10 :افغانی

صفحه3

Year 03 Price: 10 Af

تیم اشرف غنی:
هفت نامزدوزیرهفتهی آینده به مجلس معرفی میشوند

26 Nov, 2014

Wednesday

اشتراک اشرف غنی در هجدهمین
نشست سازمان سارک

2
ص
اتاق تجارت و صنایع:

يازده طرح مهم اقتصادى
در نشست لندن ارائه میشوند
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خشونت علیه زنان،
عوامل و راههای کاهش آن

جستوجوی صلح گمشده در اسالمآباد

رییس جمهور اشرف غنی پس از دیدارش از عربستان سعودی و چین ،در سومین دیدار خارجیاش به تاریخ
14اکتبر به پاکستان سفر کرد تا در مورد صلحی صحبت کند که افغانستان شدیدا به آن نیاز دارد .دیدار غنی
دو روز پس از آن واقع شد که جنرال رضوان اختر ،رییس سازمان استخباراتی پاکستان (آیاسآی) ،برای
گفتوگو در مورد همین موضوع به کابل آمده بود.
فرضیهی غالب در افغانستان این است که وقتی رییس ارتش پاکستان یا رییس سازمان آیاسآی در مورد
صلح در افغانستان صحبت میکنند ،در واقع هدف آنها صلح نیست .این سوء ظن از دست داشتن ارتش
و سازمان استخباراتی پاکستان در بیثباتی افغانستان در جریان چندین دهه سرچشمه گرفته است .به نظر
میرسد که غنی از دیدگاه مشابهی برخوردار است؛ چون وی عالوه بر مالقات با ممنون حسین ،رییس
جمهور پاکستان و نواز شریف ،نخستوزیر این کشور ،با عجله به راولپندی ،مقر مرکزی ارتش پاکستان
رفت تا با جنرال راحل شریف ،رییس قدرتمند ستاد کل ارتش پاکستان که خود به تاریخ  6اکتبر در کابل
بود ،مالقات کند.
غنی درک میکند که سرنوشت نهایی و موفقیت ریاست جمهوری او در گرو اعادهی صلح و امنیت بنیادی
در افغانستان است و کلید حل این مسایل مطمئن ًا در جایی ،با اختر و رییس او (شریف) واقع شده است.
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ساعتی که مثل آفتابپرست
رنگ عوض میکند

صفحه 5

نقد و نگاهی به قوانین اساسی افغانستان

از ویژگیهای اساسی تاریخ افغانستان ،دوران زودگذر قانونمندسازی و توسعهی بطی نظام سیاسی در
آن است .اگر پیشینهی قانونمندسازی نظام سیاسی را از ایجاد دولت شبهمدرن دورهی دوم حکومت امیر
شیرعلی و بعدها از ادامهی آن ،به حمایت مالی ،تسلیحاتی و رهبری انگلیسها به مدیریت امیر عبدالرحمان
در اواخر قرن  19به ارزیابی بگیریم ،توسعهی سیاسی در این کشور ،شبیه حرکت «سنگپشت» بطی و
کند بوده است.
تمایالت امیر حبیباهلل برای اصالحات و نوگرایی که ریشه در فشار بیرونی ،نیاز زمان و گرایش به عیاشی
او داشت،به جنبش مشروطهخواهی با الهام از آزادیخواهان هندی ،ترکی و رشد سوسیالیزم ،به تجددگرایی
امانی انجامید .ثمرهی این مبارزات ،اولین قانوناساسی افغانستان (نظامنامه) بود که به تاریخ  10حوت سال
 1301خورشیدی تصویب شد)1(.
این اولین بار بود که گفتمان جدیدی در مورد مفاهیم نوین که به نوعی مغایر با باورهای عرفی و سنتی
بود ،آغاز شد.
این گفتمان که اختالطی از یکنوع ناسیونالیزم آلوده با گرایشهای قبیلهای و پا ن اسالمیزم ضداستعماری
بود ،منجر به گونهای لیبرالیزم دروندرباری در چوکات سادهی توزیع قدرت و تفکیک قوا شد .اما آن گفتمان
جلوهی زودگذر داشت و عمری بیش از پنج سال ( 1307خورشیدی) نیافت .شاه در آن نظامنامه...
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فرصتهایافغانستان
از حضور در سازمانهای
منطقهای



هادی صادقی

رییس جمهور غنی در رأس یک هیأت بلندپایهی دولتی برای
اشتراک در هجدهمین اجالس سران سازمان همکاریهای
جنوب آسیا (سارک) عازم کتماندو ،پایتخت نیپال شد .آقای غنی
در دیدار با رییس جمهور نیپال خواهان گسترش همکاریهای
سیاسی و اقتصادی میان دو کشور شده است.
سارک یکی از پنج تشکل بزرگ منطقهای در قارهی آسیا
است که در راستای تسهیل همکاریهای تجاری و تحکیم
همکاریهای منطقهای در حوزهی جنوب آسیا ایجاد شده است.
افغانستان در سال  2005عضویت این سازمان را کسب کرد.
فلسفه و هدف اصلی سارک اقتصادی بوده؛ اما همکاریهای
سیاسی و امنیتی نیز در اولویت این سازمان شامل میباشند.
هدف اصلی این سازمان ،گسترش همکاریهای اقتصادی و
تسهیل روابط تجاری در منطقه اما در درازمدت کمک به روند
همگرایی منطقهای میباشد.
موج گریزناپذیر جهانیشدن و رشد روندهای همگرایی در جهان،
همگرایی در سیاست و اقتصاد را به امر اجتنابناپذیر در سیاست
و اقتصاد بینالملل بدل کرده و هیچ کشوری نمیتواند در درون
مرزهای ملی و جغرافیایی خود را محدود کرده و از روندهای
همگرایی در منطقه خود را تجرید کند .پیوستنیا ایجاد روندهای
همگرایی در سیاست و اقتصاد بینالملل ،از الزامات اساسی
حیثیت و موقعیت سیاست و اقتصاد دولتها بوده و نمیتوان
بهصورت تجریدی و جداافتاده از روندهای همگرایی در منطقه،
به اقتصاد پویا و سیاست فعال دست یافت .امروزه عضویت
در اتحادیهها و سازمانهای منطقهای و جهانی ،از ملزومات
اساسی توسعه و پیشرفت است و محکی برای سنجش منزلت
بینالمللی و قدرت ملی کشورها به شمار میرود .افغانستان نیز
قعطا مشمول همین قاعده بوده و بلکه بیش از سایرین نیاز به
همگراییهای منطقهای و پیوستن به اتحادیهها و سازمانهای
منطقهای دارد .وابستگی شدید اقتصادی و تجارت افغانستان به
خارج و عدم دسترسی به آبهای بینالمللی و مسیرهای دشوار
و بیثبات انتقال کاال به افغانستان ،از مسایل اصلی اقتصاد و
تجارت افغانستان میباشند.
این مسایل نیاز به اتحادیهها و همکاریهای منطقهای را بیش
از پیش زیاد کرده و این امر را به الزام اصلی در اقتصاد و تجارت
افغانستان مبدل کرده است .دولت افغانستان باید سیاست فعال
در قبال سازمانها و تشکلهای منطقهای ،خصوصا در عرصه
اقتصادیبه پیش بگیرد و از ظرفیتها و امکانات آن در جهت
رشد اقتصاد و تجارت خویش استفاده نماید .افغانستان تنها از
طریق تعمیق و گسترش همکاریهای منطقهای میتواند مسیر
امن و مطمئن انتقال کاالهای تجارتی را برای خود مهیا کند.
طی چند سال اخیر مسیرهای انتقال کاال ،مهمترین عامل بر
فرودها و نابهسامانیها در تجارت و اقتصاد افغانستان بوده است.
همسایگان افغانستان که مسیرهای انتقال کاال به افغانستان
را در اختیار دارند ،هرازچند گاهی با مسدود کردن مرزهایش
بر روی کاالهای تجارتی افغانستان ،از آن به اهرم فشار بر
دولت افغانستان کار گرفته و تأثیرات منفی زیادی بر اقتصاد
و تجارت افغانستان وارد کرده است .با وجود تالشهای زیاد
دولت افغانستان برای تأمین مسیرهای مطمئن انتقال کاال به
افغانستان ،هیچگاهی تجارت افغانستان به مسیرهای مطمئن
انتقال کاال دست نیافت و دغدغهها و نگرانیها در این مورد
همچنان وجود دارند .در حالی که افغانستان عضویت سه تشکل
ن سارک ،شانگهای و ایکو را دارا میباشد
بزرگ منطقهای چو 
و مسایل ترانزیتی افغانستان ،خصوصا مسیر انتقال کاالها را
میشود در آجندای نشستها و همکاریهای آنها قرار داد.
چون هدف و محور تمامی این سازمانها به معنای اصلیاش
از میان برداشتن موانع تجاری و تسهیل ترانزیت در منطقه
میباشد و میشود مسایل تزانزیت افغانستان را در دستور کاری
این سازمانها قرار داد .حضور در این نشستها در کنار اهمیت
سیاسی آن ،حداقل این فرصت را برای افغانستان فراهم میکند
که از ظرفیتها و امکانات آن در جهت رفع مشکالت تجارتی
خود ،خصوصا مسیرهای مطمئن انتقال کاال بهره ببرد .قطعا
مشکالت مسیرهای انتقال کاال به افغانستان ،یکی از چالشهای
جدی فراروی انکشاف تجارت و اقتصاد منطقه بوده و بایستی آن
را در محورهای این نشست بگنجاند.

تیم اشرف غنی :هفت نامزدوزیرهفتهی آینده به مجلس معرفی میشوند



1اطالعات روز :تیم اشرف غنی از توافق
قسمی با عبداهلل روی انتخاب نامزدوزیران خبر
داده و اعالم کرد که در اواسط هفتهی آینده هفت
نامزدوزیر برای دریافت رای اعتماد به مجلس
نمایندگان معرفی میشوند .بر اساس ادعای تیم
اشرف غنی ،این هفت نامزدوزیر در نشست لندن
نقش کلیدی خواهند داشت.
وزیران اقتصاد ،تجارت ،مالیه ،داخله ،دفاع ،خارجه
و رییس ریاست امنیت ملی برای کسب رای
اعتماد به مجلس نمایندگان معرفی میشوند.
هیلی ارشاد ،عضو مجلس نمایندگان و عضو تیم
اشرف غنی ابراز امیدواری کرد که اعضای مجلس
نمایندگان به این وزیران رای اعتماد دهند ،تا
آنها در نشست لندن اشتراک کنند.
به گفتهی او ،امروز یا فردا نامزدان این وزارتها

مشخص میشوند .همچنان این عضو تیم اشرف
غنی گفت که در یک ماه آینده تمام نامزدوزیران
مشخص میشوند و برای کسب رای اعتماد به
مجلس نمایندگان معرفی میشوند .در همین
حال ،اعضای تیم عبداهلل در این مورد نظر دیگری
ارائه کردهاند.
سید حسین عالمی بلخی ،عضو تیم عبداهلل
عبداهلل گفت ،تیم رییس اجرایی بر معرفی تمام
نامزدوزیران قبل از نشست لندن تأکید دارد .او
افزود ،در این مورد یک طرح ساخته شده و اگر
این طرح از سوی رییس جمهور و رییس جرایی
تأیید شود ،ممکن است تمام نامزدوزیران قبل از
نشست لندن برای کسب رای اعتماد به مجلس
معرفی شوند.
اما بلخی گفت ،اکنون بین دو تیم روی تشکیل

کابینهی جدید اختالف نظر وجود دارد و امیدوار
است که این اختالفها قبل از نشست لندن
برطرف شوند .قرار است نشست لندن در مورد
افغانستان در چهارم ماه دسامبر سال روان برگزار
شود .در این نشست سران افغانستان ،پاکستان
و لندن در بخشهای مختلف ،از جمله برقراری
ثبات در کشور گفتوگو میکنند.
صدور فرمان جدید
حدود دو ماه از عمر حکومت وحدت ملی میگذرد،
اما هنوز وزارتخانههای کشور توسط سرپرستان
اداره میشوند ،در حالی که مطابق قانون اساسی،
سرپرستان وزارتها بیشتر از دو ماه نمیتوانند به
کارشان ادامه دهند .با این حال ،هیلی ارشاد در
این مورد گفت ،اشرف غنی برای حل این مشکل
در آیندهی نزدیک فرمان جدیدی صادر میکند.

به گفتهی او ،بر اساس این فرمان ،مدت کار
سرپرستان برای یکماه دیگر تمدید میشود،
یا معاونان وزارتها به عنوان سرپرست تعیین
میشوند .او در ادامه افزود ،در کابینهی جدید سه
یا چهار زن هم معرفی میشوند .به گفتهی این
عضو تیم اشرف غنی ،در کابینهی آینده زنان در
پست وزارتها ،معینیتها و نیز به عنوان معاونان
والیها معرفی میشوند.
با این حال ،شماری از کارشناسان مسایل سیاسی
و اقتصادی میگویند که تأخیر در معرفی کابینهی
جدید ،باعث افزایش ناامنی وباال رفتن نرخها در
کشور شده است .کارشناسان از حکومت وحدت
ملی خواستهاند که برای حل این مشکل ،باید
وزیران کابینهی جدید را بهزودی برای کسب رای
اعتماد به مجلس نمایندگان معرفی کند.

اشتراک اشرف غنی در هجدهمین نشست سازمان سارک

اطالعات روز :محمد اشرف غنی ،رییس جمهور
کشور در رأس یک هیأت بلندپایهی دولتی برای
اشتراک در نشست سران سازمان سارک ،عازم
کتماندو ،پایتخت نیپال شد .دفتر رسانههای
ریاست جمهوری دیروز با نشر خبرنامهای اعالم
کرد ،اشرف غنی در جریان این سفر سه روزه با
رییس جمهور و نخستوزیر نیپال نیز گفتوگو
میکند.
بر اساس این خبرنامه ،رییس جمهور در حاشیهی

این نشست با سران کشورهای عضو سازمان
همکاریهای جنوب آسیا (سارک) روی گسترش
همکاریهای منطقهای بحث و تبادل نظر
میکند .اشرف غنی را در این سفر ضرار احمد
عثمانی ،سرپرست وزارت امور خارجه و نظیفاهلل
ساالرزی ،سخنگوی ریاست جمهوری همراهی
میکنند.
قرار است نشست سران سازمان سارک امروز
برگزار شود و تا فردا ادامه یابد .هرچند آجندای این

نشست بهطور دقیق مشخص نشده؛ اما وزارت
امور خارجهی نیپال میگوید که در این نشست
در مورد تجارت ،زدودن فقر ،بهبود صحت عامه،
توگو میشود.
زراعت و سیاحت گف 
نشست سران این سازمان همهساله در یکی از
کشورهای عضو این سازمان در جنوب آسیا برگزار
میشود .کشورهای سریالنکا ،پاکستان ،نیپال،
مالدیو ،هند ،بوتان ،بنگالدش و افغانستان ،هشت
عضو این سازمان اند .افغانستان در سال ۲۰۰۷

بهطور رسمی عضو این سازمان شد.
سازمان سارک در ماه آگست سال روان اعالم
کرد که والیت بامیان را به عنوان «پایتخت
فرهنگی» خود در سال  ۲۰۱۵انتخاب میکند.
سارک در سال  ۱۹۸۶میالدی به منظور ارتقای
سطح همکاریها برای رفاه مردم جنوب آسیا
ایجاد شد .برگزاری نشستهای قبلی این سازمان
برای بهبود روابط کشورهای جنوب آسیا مؤثر
خوانده شده است.

اتاق تجارت و صنایع:

يازده طرح مهم اقتصادى در نشست لندن ارائه میشوند

اطالعات روز :مسئوالن اتاق تجارت و صنایع
کشور اعالم کردند که در نشست لندن يازده
طرح مهم اقتصادى ،بهشمول طرح احیاى «راه
الجورد» ،ارائه میشوند .عتيقاهلل نصرت ،رييس
عامل این اتاق دیروز در نشست خبریای در کابل
گفت ،افغانستان در  ١٣سال گذشته در بخشهای
تجارت و ترانزيت دچار مشکالت بود.
او افزود که برای بهبود وضعیت اقتصادی در
کشور ،در نشست لندن طرحهایی چون رشد
سیستم آبیاری سنتی و ارتقاى سیستم آبیاری
مدرن ،توسعهی سیستم خطوط آهن ،توسعهی
زیربناهای کمکی ،از جمله جاده و برق در مسیر

منابع معدنی برای تسهیل روند استخراج و انتقال
این مواد ،مطرح میشوند.
ایجاد یک مرکز در زمینهی ارائهی خدمات
به مردم محل با سیستم مجهز الکترونیکی در
راستای ثبت ،جواز دادن و تجدید جواز ،مالیات،
پرداختهای گمرکی ،کاهش قیمت و بلند
بردن سطح تهیهی پول به وسیلهی گسترش
تضمینهای اعتباری موجود و ترتیب قرضههای
کوچک از طرحهای دیگری اند که در نشست
لندن مطرح میشوند.
نصرت گفت که طرحهای دیگری چون ایجاد
استراتژی برای شهرکهای صنعتی ،تأیید

عاجل قانون در زمینهی انرژی برق و قوانین
فرعی و یک راهنما در این زمینه ،ایجاد یک
برنامه برای باال بردن ساختارها بهخاطر ٢٠٠
هزار دانشآموز و محصل بر اساس نیاز بازار و
حمایت از سرمایهگذاری ،ساخت یک برنامهی
ملی و چارچوب قانونی برای همکاریهای
شخصی محلی و ایجاد راه جایگزین ترانزیتی از
طریق آسیای مرکزی هم در نشست لندن مطرح
میشوند.
او در ادامه افزود ،براى احياى راه الجورد به منابع
مالى نياز است و به همين دليل ،حکومت طرح
احياى اين راه را در نشست لندن به عنوان يکى از

اولويتها ارائه میکند .قرار است نشست لندن به
تاريخ  ١٢و  ١٣قوس برگزار شود .براى احياى راه
الجورد ،بانک انکشاف آسيایی وعده داده است،
 ١٣٠ميليون دالر امريکايى به این پروژه کمک
میکند.
اما اتاق تجارت و صنایع کشور میگوید که این
پول برای احیای این راه کافى نيست .در همین
حال ،خان جان الکوزی میگوید ،اکنون در
کشور از خط آهن استفاده نمىشود؛ در حالی که
ارزانترين و کوتاهترين راه است .به نقل از پژواک،
او افزود که از همین خاطر يکى از اولويتهاى
دولت ،احياى راه الجورد است.

ارزیابی جدید 70 :درصد زنان افغانستان به سیستم قضایی اعتماد ندارند

اطالعات روز :مؤسسهی اکشن اید روز گذشته
ارزیابی تازهای را در مورد وضعیت زنان کشور به
نشر رساند که بر اساس آن 70 ،درصد زنان به
سیستم قضایی اعتماد ندارند .بر اساس ارزیابی
مؤسسهی یاد شده ،از هر ده زن افغان تنها سه
تنشان به سیستم قضایی کشورشان اعتماد دارند.
در بخش دیگر این ارزیابی آمده است که بیش از
نیمی از زنان افغان به پولیس این کشور بیاعتماد
اند .بر اساس این ارزیابی ،بیاعتمادی زنان افغان
از پولیس ،نسبت به سال  2008سیزده کاهش
یافته است .مؤسسهی اکشن اید این ارزیابی را

دیروز در مراسم روز جهانی محو خشونت علیه
زنان منتشر کرد.
ریچل نوبل ،از تهیهکنندگان این گزارش در
مراسم یاد شده گفت ،اکنون زنان افغان با
چالشهای مختلف مواجه اند .مؤسسهی اکشن
اید ،خشونت را از چالشهای عمدهی فراراه زنان
در کشور خوانده است .بر اساس ارزیابی این
مؤسسه ،برای بهبود وضعیت زنان در این کشور،
کارهای زیادی ماندهاند.
این مؤسسه از حکومت جدید و جامعهی بینالمللی
خواست که برای تأمین حقوق زنان افغان اقدا م

کنند .بر اساس معلومات سازمان ملل ۸۷ ،درصد
زنان افغانستان با یک نوع خشونتهای خانوادگی
روبهرو اند و  ۶۲درصد آنها از انواع خشونتهای
خانوادگی رنج میبرند .سازمان ملل نیز به مناسب
روز جهانی محو خشونت علیه زنان ،اعالمیهای را
به نشر رسانده است.
در بخش این اعالمیه آمده است که زنان در
افغانستان دو بار مورد خشونت قرار میگیرند؛
یکبار زمانی که خشونت علیه آنها صورت
میگیرد و بار دیگر زمانی که از حق دادخواهیشان
محروم میشوند .به نقل از بیبیسی ،ایلزیرا

سگینبیوا ،نمایندهی سازمان ملل برای زنان در
افغانستان گفت ،بیشتر از هشتاد درصد زنان در
افغانستان با خشونت روبهرو اند.
او میگوید که برای بهبود وضعیت زنان در
افغانستان ،تالش برای تطبیق قانون منع خشونت
علیه زنان در این کشور باید تقویت شود .در همین
حال ،وزارت امور زنان اعالم کرد ،در هشت ماه
سال روان  ۲۲۲۴مورد خشونت با زنان تنها در
این وزارت ثبت شدهاند .این وزارت برای بهبود
وضعیت زنان در کشور ،کمپاین  16روزهای را
راهاندازی کرده است.

«رسانهها از نشر تصويرهای قربانيان حوادث تروريستى خودداری کنند»

اطالعات روز :مسئوالن دیدهبان حمایت از
رسانههای آزاد افغانستان (نی) و اتحادیهی ملی
خبرنگاران افغانستان از تمام رسانههای کشور
خواستند ،از نشر تصویرهای قربانیان حوادث
تروریستی خودداری کنند .مسئوالن این نهادها
دیروز در نشست خبریای در کابل گفتند ،نشر
تصویرهای حوادث تروریستی از سوی رسانهها،
پیامدهای منفی دارد.

صدیقاهلل توحیدی ،رییس نهاد نی در این نشست
نشر تصویرهای قربانیان حوادث تروریستی از
سوی رسانهها را خالف قانون اساسی خواند و
گفت ،این مسئله در تقابل با معیارهای اخالقی
خبرنگاری نیز قرار دارد .او افزود ،نشر اینگونه
تصویرها تأثیرات منفی بر افکار عامه دارد« :این
خود در حقیقت به گونهی غیرمستقیم ،تبلیغ به
سود تروریستان است».

این نگرانی در حالی مطرح میشود که با افزایش
حمالت طالبان در نقاط مختلف کشور ،عکسهای
قربانیان این رویدادها از سوی رسانههای تصویری،
چاپی و شبکههای اجتماعی نشر میشود .چند روز
پیش یک حملهی انتحاری خونین در میدان
ورزشی والیبال ولسوالی یحییخیل والیت پکتیکا
رخ داد که بر اثر آن حدود  60تن کشته و بیش از
 ۶۶تن دیگر زخمی شدند.

برخی از رسانههای داخلی تصویرهای قربانیان
این رویداد را نشر کردند .فهیم دشتی ،رییس
اجرایی اتحادیهی خبرنگاران افغانستان در نشست
خبری دیروز گفت ،وزارت اطالعات و فرهنگ
باید جلو نشر اینگونه تصویرها را بگیرد .او از
رسانهها نیز خواست که با در نظرداشت قوانین
و معیارهای اخالقی خبرنگاری ،از نشر چنین
تصویرها خودداری کنند.

دادستانی کل :پروندهی کابل بانکهفتهی آینده به دادگاه نهایی فرستاده میشود

اطالعات روز :دادستانی کل کشور اعالم کرد
که پروندهی بحران کابل بانک ،هفتهی آینده
به دادگاه نهایی فرستاده میشود و جایدادهای
متهمان این قضیه ،از جمله حصین فهیم و
محمود کرزی ،به حکم دادگاه منجمد شده
است .بصیر عزیزی ،سخنگوی این دادسانی
دیروز در نشست خبریای در کابل گفت که
نامهای را بهخاطر بازداشت متهمان کابل بانک
که در خارج از کشور بهسر میبرند ،به پولیس
بینالمللی فرستاده است تا آنان را به نهادهای
عدلی و قضایی افغانستان تسلیم کنند.

او افزود ،ضمانت کنندگان متهمان بحران
کابل بانک ،مکلف اند تا افرادی را که ضمانت
کردهاند ،پیدا کرده و برای پاسخگویی حاضر
سازند و اگر این کار را نکنند ،تحت پیگرد
قرار خواهند گرفت .عزیر از ضبط جایدادهای
متهمان این قضیه ،از جمله محمود کرزی،
حصین فهیم و عبدالغفار داوی خبر داد و گفت
که این کار بنابر حکم دادگاه در راستای حصول
پول قرضهای است که این افراد گرفته بودند.
او گفت« :داوی ،محمود کرزی و حصین فهیم،
شخص ًا به دادستانی مراجعه نمودهاند و آنها

حاضر هستند تا قرض خود را بپردازند» .بصیر
عزیزی در عین حال افزود ،رسیدگی به این
قضیه زمانگیر است .بر پایهی معلومات او،
تاکنون بیش از  ٢٢٢میلیون دالر پول بیتالمال
مربوط به قضیهی کابل بانک جمعآوری و به
خزانهی دولت واریز شده است.
کابل بانک در سال  1389به دليل دادن
قرضههاى غيرقانونى و ساير مشکالت مالى،
با بحران مواجه گرديد .سپس يک قسمت اين
بانک ،مربوط وزارت ماليه شد که بهنام کابل
بانک نو فعاليت مىکند و قسمت دوم آن ،تا

حال تحت بررسى قرار دارد .رقم قرضههاى
يادشده به حدود  ٩٠٠ميليون دالر امريکايى
مىرسيد.
 ٢٢عقرب سال جاری ،دادگاه استیناف کابل،
شیرخان فرنود و خلیل فیروزی ،دو تن از
مسئوالن سابق کابل بانک را به ده سال
زندان ،پرداخت پول اختالس شده و جریمهی
سنگین محکوم کرد و دستور داد داراییهای
شماری از افراد ،از جمله محمود کرزی و
حصین فهیم نیز منجمد شود.
(پژواک)
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جیمز بی کنینگهم ،سفیر امریکا در افغانستان

یک فراخوان جهانی علیه خشونت مبتنی بر جنسیت

به مناسبت روز بینالمللی محو خشونت علیه زن ،ما
همهساله به تاریخ  ۲۵نوامبر کمپاین  ۱۶روزهی محو
خشونت بر مبنای جنسیت را آغاز میکنیم و این کمپاین
تا  ۱۰دسامبر که با روز جهانی حقوق بشر مصادف است،
ادامه مییابد .این روز توسط ملل متحد نامگذاری شده و
نیز کمپاین  16روزه زمینهساز یک برنامهی جهانی برای
عمل توسط دولتها ،سازمانها و اشخاص برای محو انواع
خشونت بر مبنای جنسیت میباشد.
من به عنوان پدر دو دختر ،از این تالش جهانی برای
ایجاد فرصتها برای زنان و تقبیح هرنوع خشونت علیه
آنان استقبال میکنم .یک ضربالمثل قدیمی است که
میگوید« ،جامعه مانند یک پرنده دو بال دارد؛ اگر یک
بال آن بریده شود ،از حرکت باز میماند» .خشونت علیه
زن ،خشونت در برابر یک خانواده است و خشونت علیه
خانواده ،خشونت در مقابل یک جامعه محسوب میگردد.
خشونت علیه زن در هر جایی که رخ میدهد ،در کشور
من یا جای دیگری ،به جوامع ما صدمه میرساند و مانع
پیشرفت جامعه و زندگی مردم ما میگردد .بهمناسبت
این روز ،ما امریکاییها بر تعهد ایاالت متحدهی امریکا
برای پایان دادن به نقض حقوق بشری زنان و دختران در
سراسر جهان ،تأکید میکنیم.
خشونت بر مبنای جنسیت فراتر از تمام روابط قومی،
نژادی ،اجتماعی ،اقتصادی و مذهبی است و هیچ مرزی
را نمیشناسد .برای پایان دادن به این معضل جهانی،

نیاز به اقدام و عمل در ساحات مختلف است .به همین
دلیل ،برای انجام درست آن ،این کمپاین  ۱۶روزه بهراه
انداخته میشود.
هدف کمپاین این است که دادخواهی و همکاری میان
جامعهی بینالمللی ،حکومتها ،نهادهای بینالمللی،
سکتور خصوصی و فعاالن محلی افزایش یابد .این امر
همچنان هدف PROMOTEیا بزرگترین برنامهی
توانمندسازی ادارهی انکشاف بینالمللی امریکا در
افغانستان است که در این اواخر افتتاح شد .ما همچنان
باید به مردان ،پسران و متنفذان آموزش دهیم که به
حمایت از حقوق مادران ،خانمها ،خواهران و دخترانشان
صحبت نمایند .باید چارچوبهای حقوقی و عدلی متناسب
ایجاد و تطبیق شوند .در افغانستان قانون منع خشونت
علیه زنان یک سند حقوقی الزم و وسیلهای برای مبارزه با
خشونت بر مبنای جنسیت است و ما خواهان تطبیق این
قانون و پایان دادن به مصئونیت هستیم.
در طول سالها امریکاییها با حکومت افغانستان ،قوهی
قضایی و جامعهی مدنی کار نمودهاند تا حقوق زنان در
افغانستان انکشاف یابد و دسترسی زنان به تعلیم ،خدمات
صحی ،فرصتهای اقتصادی و کار در عرصهی سیاسی
افزایش یابد .در یک دههی گذشته گامهای بزرگی
در این راستا برداشته شدهاند .تعداد قابلهها از  ۴۶۷در
زمان حاکمیت طالبان ،به حدود  ۴۰۰۰تا امروز افزایش
یافته است .بیشتر از نصف این تعداد را کسانی تشکیل

میدهند که از برنامههای تمویل شده از سوی دولت
امریکا فارغ گردیدهاند .ما در تدویر برنامههای آموزشی
برای  ۲۲۰۰۰معلم زن نقش داشتهایم و به  ۷۰۰۰محصل
دختر بورسیههای تحصیلی فراهم نمودهایم تا بتوانند
در دارالمعلمینها به تحصیل بپردازند .ما در تالشهای
توانمندسازی زنان برای اینکه فرصت کار را بهحیث
قاضی ،دادستان و وکیل مدافع داشته باشند ،سهیم
بودهایم و این رقم از مجموع  ۱۸۴تن در سال ،۲۰۰۸
به بیشتر از  ۶۰۰تن تا امروز افزایش یافته است .ایاالت
متحدهی امریکا به حفظ این دستآوردها و حمایت از
برنامههایی که با خشونت بر مبنای جنسیت در افغانستان
مبارزه میکنند ،متعهد است.
مصئون بودن زنان و دختران از خشونت و برخورداری
آنان از فرصتهای برابر ،باعث رشد خانواده ،اجتماع و
کشورشان میشود .در حالی که خشونت بر مبنای جنسیت
یک مشکل جهانی است ،اقدامها در سطح ملی توسط
هر کشور ،میتوانند آن را محو کنند .واکنش در مقابل
خشونت یک عمل پسندیده و شایان تمجید است .همهی
ما مسئولیت داریم که خشونت و عامالن این عمل را
محکوم کنیم .بیایید از فرصت استفاده نماییم و هر روز
به خانوادهها و دوستانمان آموزش دهیم که خشونت علیه
زن ،خشونت علیه خانواده است و خشونت علیه خانواده،
خشونت علیه جامعه است.
سهم گرفتن هریک ما در این مبارزه ،ضروری است.

خشونت علیه زنان ،عوامل و راههای کاهش آن


زنان در سرتاسر جهان به دالیل گوناگون مورد خشونت قرار
میگیرند .عامل اصلی خشونت علیه زنان ،تسلط مردان بر
سرنوشت زنان و اعمال قدرت مردان بر اساس ساختار نابرابر
اجتماعی و فرهنگ و ارزشهای مردساالرانه میباشد .بر
اساس ارزشهای فرهنگ و آموزههای مردساالرانه ،به زنان
به عنوان جنس دوم و پایینتر از مردان نگاه میشود .این
تلقی باعث میشود که خشونت علیه زن مشروعیت یابد و
توجیه شود 25 .نوامبر از سوی سازمان ملل متحد بهخاطر
نکوهش خشونت علیه زنان به عنوان «روز جهانی محو
خشونت علیه زنان» نامگذاری شده است ،تا در این روز
خشونت علیه زنان به بحث گرفته شود و عوامل و زمینههایی
که باعث خشونت علیه زنان میشوند ،مورد بررسی قرار
گیرند ،یا حداقل در این روز به زنان خشونت اعمال نشود.
مؤسسهی اکشن اید گزارشی را از وضعیت زنان افغانستان در
همین روز (دیروز) منتشر کرده است .در این گزارش گفته
شده است 70 ،در صد از زنان افغانستان به نظام قضایی
اعتماد ندارند و از هر ده زن ،تنها سه زن به نظام عدلی
اعتماد دارند و نیمی از زنان نمیتوانند به پولیس اعتماد کنند.
در این گزارش بر اساس معلومات سازمان حقوق بشر جهانی
آمده است 86 ،درصد از زنان افغانستان دستکم با یک نوع
از خشونت خانوادگی روبهرو شدهاند و  62درصد از زنان از
انواع خشونت خانوادگی رنج میبرند .همچنین نمایندهی
سازمان ملل متحد برای زنان در این مورد گفته است ،هشتاد
درصد از زنان افغانستان با خشونت خانوادگی روبهرو اند.

بشیر یاوری

وزارت امور زنان افغانستان که یک ارگان اختصاصی برای
رسیدگی به امور زنان میباشد و بعد از کنفرانس بن در
ساختار حکومت افغانستان ایجاد شده است ،گفته است که در
هشت ماه گذشته  2224مورد خشونت علیه زنان تنها دراین
وزارت به ثبت رسیدهاند .مژگان مصطفوی ،معین مسلکی
وزارت امور زنان گفته است ،کل آمار خشونت علیه زنان
در وزارت امور زنان و کمیسیون مستقل حقوق بشر در سال
گذشته به  ۵۴۶۲رسیده است.
وضعیت حقوق بشری زنان در افغانستان نگران کننده است
و نقض گستردهی حقوق زنان و خشونت علیه زنان در این
کشور به عوامل مختلف اجتماعی بستگی دارد .ساختار
اجتماعی مردانه ،فرهنگ و ارزشهای مردساالرانه که زن را
ناتوان و عاجزه تلقی میکنند و ذهنیت بدبینانهای که نسبت
به زناندر آموزههای آن وجود دارد،نظام حقوقی و قضایی
بیمار ،وجود نارسایی و ضعف در ارگان پولیس که باعث
اعمال خشونت و سوء استفادهی اخالقی و جنسی از زنانی
که شکایت میکنند و در بازداشت پولیس قرار میگیرند،
سطح پایین دانش عمومی زنان ،وابستگی اقتصادی زنان به
مردان و فرهنگ معافیت از جملهی عوامل افزایش خشونت
علیه زنان درافغانستان میباشند.
برعالوهی این عوامل ،آنچه خشونتها در برابر زنان را
افزایش داده است ،عدم رسیدگی قضایی و بازداشت مجرمان
از سوی دولت میباشد .موارد زیادی را سراغ داریم که حتا
شکایتهایی از خشونت علیه زنان از سوی زنان قربانی به

ثبت رسیده و برای دادخواهی آنها هیچگونه اقدام عملی
توسط نهادهای قانونی صورت نگرفته است .تنها موردی
که امسال بهطور جدی نهادهای عدلی و قضایی در مورد
آن اقدام کردند ،پروندهی تجاوز گروهی در ولسوالی پغمان
والیت کابل بود که آنهم بر اثر فشارهای عمومی مورد
توجه ارگانهای امنیتی و قضایی قرار گرفت و پروندهی
قضایی آن تکمیل و مجرمان اعدام شدند.
مبارزه در برابر خشونت علیه زنان نیازمند برنامههای گسترده
میباشد .برای اینکه پدیدهی خشونت علیه زنان در جامعه
نکوهش شود ،الزم است که آگاهیدهی الزم حقوق بشری
و حقوقی در قالب کارگاهها ،رسانهها و آگاهان جامعه صورت
گیرد و مردم از کیفرهای جزایی این جرم و لزوم پیگرد
قانونی مجرمان خشونت علیه زنا ن آگاه شوند.
راه دیگر این است که دولت در نخست اصالحات الزم را در
نظام و شیوهی کاری نهادهای عدلی و قضایی کشور بهجود
آورد و بعد در امر رسیدگی به پروندههای خشونت علیه زنان
جدی عمل کند و عامالن خشونت علیه زنان را مجازات
کند .به این صورت ،میشود میزان خشونت علیه زنان را
تا حدی کاهش داد .اگر اصالحات در نظام عدلی و قضایی
بهوجود نیاید ،قانون منع خشونت علیه زنان از سوی پارلمان
تصویب نشود و برای نکوهش پدیدهی خشونت علیه زنان
آگاهیدهی نشود ،با توجه به زمینههای خشونت علیه زنان
در جامعهی افغانستان ،بعید به نظر میرسد که این سایهی
شوم از سر زنان افغانستان برداشته شود.

هادی دریابی

حی علیالماتمشریکی

ولسوالی یحییخیل والیت پکتیکا هنوز هم میلرزد و گوشهایش جینگس
میکنند .هنوز دود انتحار به عرش نرسیده (مقامات میگویند ،یک تعداد
بادهای پدرنالد مانع رسیدن هرچه زودتر دود به عرش میشوند) ،اما اجساد
تکه تکهی انسانهای یحییخیل جمع و دفن شدهاند .زخمیان به کابل
رسیدهاند و گفته میشود به قدری به کابل رسیده که در شفاخانهها جای
نیست .خانوادههای شهدا قبول کردهاند که عزیزانشان کوچ کرده و هرگز
برنخواهند گشت و این را نیز میدانند که ممکن است همین چند روز
دیگر ،یحییخیل بار دیگر از خون سرخ شود .آدم ضایع شود و یکبار
دیگر هلیکوپترهای دولتی بیایند و زخمیان را به کابل انتقال بدهند .با
تمام اینها ،گفته میشود که تصمیمهای خوبی برای ولسوالی یحییخیل
گرفته شده .یکی از آن تصمیمهای خوب ،این است که قرار است سرک
این ولسوالی بهزودی پخته شود .علت این تصمیم فوری این است که
گفته میشود ،یک تعداد زیاد مقامها مایل اند شخص ًا به این ولسوالی
بروند ،با خانوادههای ماتمرسیده ،ماتمشریکی کنند .هرچند تعداد دقیق
داوطلبان غمشریکی مدل باالی دولتی معلوم نیست ،اما گفته میشود که
قب ً
ال از خانوادههای ماتم رسیدهی پکتیکا خواهش شده که قالین بخرند.
عرف معمول این است که وقتی مقام بلندباالی دولتی عزم را جزم میکند
و برای دیدار با خانوادهای راهی میشود ،باید آن خانواده ،خانهی خویش
را قالین فرش کند .ورنه طبع غمشریکی مقامات دچار نوسانات عاطفی
میشود و آنطور که باید ،نمیشود غمشریکی بفرمایند.
گفته میشود که اقدامات الزم برای رفتن به پکتیکا آغاز شده ،در اخیر به
یکی از مقامات جایزه هم داده میشود .اینکه جایزه چیست ،من نمیدانم؛
چون جزئیاتش هنوز فاش نشده؛ اما در مورد اقدامات مقداری از جزئیات
بیرون شدهاند .گفته میشود که مقامها کفشهای خویش را آماده کرده
و حتا برای این سفر ،کفش نو هم خریدهاند .از رسانهها هم دعوت شده
که جریان ماتمشریکی عالیجنابان را بهصورت زنده و همهجانبه پوشش
بدهند .دولت قول داده که سر گور آن عده از هموطنان ما که در انتحاری
اخیر شهید شدهاند ،بروند و دعا بخوانند و از تمام رسانههای دعوت شده،
خواهش کرده که اگر ما سر گور آنها بیاختیار شدیم و خندیدیم ،لطف ًا
عکس و ویدیوی ما را به فیسبوک ندهید که این شبکهی عالمتباه نه سیر
میماند به آدم ،نه پیاز! اینجاست که آدم به وجد میآید و به اندازهی کافی
دلیل پیدا میکند که به آیندهی کشور امیدوار باشد .به یقین که ما در مسیر
پیشرفت قرار داریم .اینکه آهسته قدم برمیداریم ،از روی ناچاری است.
شاید یک عده که طبیعت مقامورز ندارند ،فکر کنند که کار دولت یا بهتر
است بگویم کار مقامهای دولتی ،ماتمشریکی نیست ،بلکه جلوگیری از
حادثهها و واقعههای ماتمزاست .خدمت این عزیزان عرض کنم که دست
از انحراف بردارید و بیایید با خود فکر کنید که چه فکر میکنید؟ واقع ًا
ی که ما میشناسیم ،جلوگیری از واقعهها و حادثههای
کار این دولتمردان 
ماتمزاست؟ یک کمی واقعبینانه بیاندیشیم .نیست ،بخدا نیست! مگر آدم
دیوانه باشد که چنین فکر کند .من که شخص ًا به این باور رسیدهام که
ما در اشتباهیم .دولتمردان همیشه در مسیر درست قرار داشتهاند ،از این
به بعد هم خواهند داشت .پس دست از انحراف بردارید .من خودم قب ً
ال
یک منحرف بودم و به رفتن وزیر تحصیالت عالی و رییس اجرایی با
کفشهای مبارکشان به خانهی قدسیه اعتراض کردم؛ اما به لطف یک
عدهی شدیداً انسانهای بزرگوار ،دریافتم که مقامها حق دارند به عرف
معمول و پسندیدهی مردم بیاحترامی بکنند و حاال که هدایت شدهام،
حتا به بعضی از مقامهای دولتی اجازه میدهم که بروند و بهپای زخمی
و استخوانهای خرد شدهی زخمیان پکتیکا لگد بزنند .اجازه بدهید کمی
از شدت هدایت خویش بکاهم ،بگویم که نه ،خیر است اینبار بگذارید
مقامها کمی از مقام خویش بکاهند و لگد نزنند.
لشکرکشی عنقریب آغاز خواهد شد ،هرچند که قب ً
ال افتتاح شده و باید
افتخار کنیم که ما هرنوع مقام ماتمشریک در دولت خویش داریم:
ماتمشریک چاالک ،ماتمشریک مختار ،ماتمشریک بخشنده ،ماتمشریک
مجبور ،ماتمشریکی که هنوز ماتمشریکی نکرده ،مثل آقای دانش (خدا
مرا هدایت کند؛ چون نمیدانم چرا ایشان در مسابقهی ماتمشریکی شرکت
نمیکند) ،ماتمشریک خدازده (به فعاالن مدنی ماتمشریک خدا زده گفته
میشود) ،ماتمشریکی که مثل شمارههای اتصاالت به دلیل ارائهی
خدمات عالی غیرقابل دسترس است و از فیسبوک غمشریکی مینماید
(مثل خود بنده) و و و و و و هزاران نوع ماتمشریک دیگر .پس شما نیز
اگر فکر میکنید که مقام بدنتان باال است ،یا در آیندههای نزدیک باال
میشود ،بشتابید و در ماتمشریکیها شرکت نمایید .نگران شلوغی نباشید؛
چون اگر دیده شود که تعداد ماتمشریکان کشور زیاد شده ،به حول و
قوهی الهی یک کمیسیون برای ثبت نام ماتمشریکان بعد از انتحار ایجاد
خواهد شد .خدمت آن عده که هنوز تجربهی ماتمشریکی ندارند ،عرض
شود که پکتیکا بهترین فرصت برای آغاز ماتمشریکیهای آینده میباشد؛
چون مردم پکتیکا به قدری مهربان اند که با تمام ماتمشریکان نابلد،
مدارا بکنند.
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در مالقات با عمرتای باتیموف ،سفیر و
دیپلمات ارشد جمهوری قزاقستان در کابل

قزاقستان بهزودی کمکهایش را
به افغانستان اعالم خواهد کرد

جمهوری قزاقستان یکی از کشورهای بانفوذ و تأثیرگذار در آسیای میانه است .این کشور در
حال توسعه ،یکی از جمهوریهای سابق اتحاد جماهیر شوروی است که به یمن تالشهای
متجددانهی دولت و تیم رییس جمهور نورسلطان نظربایف ،در بخشهای مختلف و از جمله
اقتصاد و فرهنگ به پیشرفتهای قابل توجهی دست یافته است .جمهوری قزاقستان از میان
کشورهای عضو سابق شوروی ،پس از روسیه دومین کشور قدرتمند است و دولت سکوالر رییس
جمهور نظربایف با سیاست معطوف به نوگرایی و تجدد ،توانسته است با استفاده از فرصتها
و زمینههایی که در اختیار دارد ،گامهای بزرگی را در راستای توسعهی سیاسی ،اقتصادی و
فرهنگی بردارد :اقتصاد این کشور بهسرعت در حال رشد است ،تعامل سیاسی این کشور با رویکرد
صلحطلبانه ،با دولتهای دیگر ستودنی است و همینطور این کشور در نقشهی سیاسی آسیای
میانه ،در مسیر اتحاد قومی و فرهنگ متکثر با شعار واحد جمعی ،یکی از موفقترین کشورها است.
در کنار اینها ،قزاقستان یکی از جمله کشورهایی است که از زمان سقوط رژیم طالبان و با
حضور ناتو و ائتالف بینالمللی به رهبری امریکا در افغانستان ،کمکهای قابل توجهی را در
توساز شفاخانه و
عرصههای مختلف به دولت افغانستان پیشکش نموده است .اعمار و ساخ 
مدرسه و همینطور بازسازی تعداد شاهراهها در شمال کشور و همچنین اعطای هزار بورسیهی
تحصیلی در مقاطع مختلف به دانشجویان افغانستانی ،از مهمترین کمکهای این کشور اند .عالوه
بر این ،طی یک دههی اخیر ،مقامهای عالیرتبهی دولت افغانستا ن بارها به آستان ه سفر کردهاند
و در زمینههای مختلف ،با گروهها و نهادهای جمهوری قزاقستا ن صحبت کردهاند .آخرین سفر
مقامهای عالیرتبهی دولت افغانستان به قزاقستان ،تابستان سال جاری بود که هیأت افغانی با
سرکردگی محمد کریم خلیلی ،معاون رییس جمهور اسبق و وزیر امور زنان و تعدادی از وکالی
زن در مجلس نمایندگان ،به آستانه رفتند .در این سفر ،روی موضوعات گوناگون ،بحث و تبادل
نظر صورت گرفت .از مهمترین بخش گفتوگوها میان نمایندگان دو دولت ،بحث و ادامهی
همکاری در راستای توانمندسازی زنان دو کشور بود.
اکنون که با سپری شدن انتخابات ریاست جمهوری و تشکیل دولت وحدت ملی ،فصل جدیدی به
روی مردم افغانستان گشوده شده است ،جمهوری قزاقستان عالقهمند به ادامه و گسترش روابط
دیپلماتیک میان دو کشور است .قرار است بهزودی دولت قزاقستان کمکهای بشردوستانهاش را
به دولت وحدت ملی اعالم کند .عمرتای باتیموف ،دیپلمات ارشد و سفیر جمهوری قزاقستان در
کابل ،در فرصتها و زمانهای مختلف ،با مقامهای عالیرتبهی دولت وحدت ملی دیدار نموده و
بر طبق گفتههای ایشان ،این دیدارها و مالقاتها ادامه خواهند داشت.
به گفتهی آقای باتیموف ،قزاقستان آماده است تا در فصل جدید از تاریخ سیاسی کشور افغانستان،
همکاریها و روابط دوستانهاش را گسترش دهد .این در حالی است که هنوز هیچ چشمانداز
مطمئن از آیندهی دولت وحدت ملی در دست نیست و هنوز که تقریب ًا دو ماه از تشکیل دولت
جدید گذشته و برخالف وعدهی رییس جمهور« ،کابینهی دولت جدید» نیز معرفی نشده است،
چه در داخل و چه خارج از افغانستان ،نگرانیها افزایش یافتهاند.
در دیداری که با عمرتای باتیموف ،سفیر جمهوری قزاقستان داشتیم ،ایشان اظهار امیدواری
نمودند که دولت وحدت ملی بتواند با عزم قاطع و با همکاری جامعهی بینالمللی ،صلح و ثبات
را به افغانستان برگرداند .این در حالی است که طی دو هفتهی اخیر ،حمالت انتحاری بهطور
نگرانکننده افزایش یافته و ظاهراً چراغ سبز دولت جدید برای ادامهی مذاکرات و دعوت گروه
طالبان به روند صلح ،به دیوار برخورده است .طالبان با افزایش حمالت خود در مناطق مختلف
و بهخصوص در گوشه و کنار کلیدی شهر کابل ،ظاهراً این پیام را میرساند که آنها تحت هیچ
شرایطی ،به روند مصالحه نمیپیوندند .سفر اخیر رییس جمهور اشرف غنی به پاکستان و گفتوگو
با مقامهای ارشد همسایهی جنوبی کشور ،دستآورد مشخصی به همراه نداشت و تمام حرفهایی
که میان دو طرف رد و بدل شدند ،هیچ روشنیای از روابط آیندهی دو کشور برنتاباندند.
از سوی دیگر ،بحران و هر جومرج در افغانستان ،ادامهی ناامنی و بیثباتی و گسترش فعالیتهای
گروههای جنگجو و طالبان و شبکههای تروریستی و دهشتافگنی و همینطور افزایش فعالیت
بنیادگرایان در این کشور ،طبیعت ًا کشورهای همسایه و بهخصوص جمهوریهای آسیای مرکزی
را با خطر مواجه میکند .ظاهراً بیشتر از هر کشور دیگر ،این خطر باالقوه را خود جمهوریهای
ی خوبتر احساس کردهاند.
آسیای مرکز 
تأکید آقای باتیموف روی مسئلهی امنیت و ثبات و مبارزه با تروریسم در افغانستان ،در ابعاد وسیع
نگرانی دولتهای نامبرده و از جمله قزاقستان را نشان میدهد .برای کشورهای آسیای مرکزی،
افغانستان دروازهی نفوذ میکروبهایی بهنام تروریسم و بنیادگرایی دینی است که خطرات جدی
را متوجه امنیت و آرامش جمهوریهای نامبرد ه میکند.
رییس جمهور نظربایف در یازدهم نوامبر سال جاری در سخنرانی سالیانهی خود پیام خود را زیر
عنوان «راه روشن» با این فرضیه آغاز کرد که «معماری جهان ک ًال تغییر خواهد کرد .همهی
کشورها قادر نخواهند بود از این مرحلهی دشوار موفقانه بگذرند .از این مرز فقط کشورهای قوی و
ملتهای متحد عبور خواهند نمود ».با اشاره به کلیات پیام رییس جمهور نظربایف ،آقای باتیموف
از بحران اوکراین نام میبرد که کشورها آسیای میانه و بهخصوص قزاقستان را در موقعیت
حساسی قرار داده است .او به وضع تحریمهای امریکا و اروپا باالی روسیه اشاره میکند و میگوید
که طی دو سال اخیر ،صندوق ملی را تأسیس کردهاند که سرمایهی آن به « 500میلیارد تنگه»
(واحد پولی قزاقستان) میرسد .آقای باتیموف میگوید که هم اکنون جمهوری قزاقستاند ِر این
صندوق را باز کرده است .جمهوری قزاقستان برنامههای توسعهای خود را دارد .در پیام رییس
جمهور نظربایف تعریف مشخصی از برنامهی «راه روشن» آمده است« :سیاست جدید اقتصادی
«راه روشن» اقدام جهانی ما بهسوی عضویت در لیست  30کشور پیشرفتهی جهان میباشد».
کام ًال واضح است که طی دو سال اخیر ،مناطق بیشمار آسیا ،دچار تغییرات و دگرگونیهای
گستردهای شدهاند .از سوریه تا افغانستان و از عراق تا اوکراین .سوریه ظاهراً ب ه حال خود رها شده
است ،عراق درگیر جنگ با دولت اسالمی است ،دولت وحدت ملی افغانستان در مرحلهی حساس
و بحرانی ،زعامت کشور را به عهده گرفته و ساختارهای ضعیف آن ،بیش از پیش آسیبپذیر اند
و با گذشت هر روز ،تهدید گروههای تروریستی و طالبان ،بیشتر میشود ،بحران اوکراین از مرز
یک سال گذشته است و تب حساسیتها را بهخصوص میان روسیه و کشورهای غربی و مهمتر
از همه،امریکا باال برده است .وضع تحریمهای اقتصادی بر روسیه ،بسیاری از کشورهای دور و
اطراف را به تب و تالش انداخته است .بر همین اساس ،سفیر جمهوری قزاقستان قاطعانه تأکید
میکند که «با درک اوضاع جاری و موقعیت جیوپولتیک حساس قزاقستان ،دولت نظربایف با
مطالعهی تغییرات و تبدالت اطراف خود ،آمادهی مقابله با هرنوع شرایط است».
عمرتای باتیموف در اخیر میگوید که جمهوری قزاقستان روابط حسنه و دیپلماتیک خود را با
کشورهای جهان و بهخصوص کشورهای منطقه و از جمله افغانستان ،گسترش خواهد داد .به
گفتهی او ،بهزودی سری کمکهای جدید بشردوستانهی قزاقستان به افغانستا ن معلوم خواهد شد.

جستوجوی صلح گمشده در اسالمآباد
پاکستانوافغانستاناگرمیخواهندآیندهایداشتهباشند،
بایدگذشت هیشانرافراموشکنند
منبع :دیپلمات

نویسنده :رضا سرور

برگردان :حمید مهدوی
معروف است که کسانی که تاریخ را
فراموش میکنند ،محکوم به تکرار آن
اند .اما در مورد افغانستان و پاکستان،
فراموش کردن تاریخ احتماال بهترین
را هوچا ر بهبود روابط آنها است ،روابطی
که بهشدت آسیب دیدهاند .هردو کشور
درگیر تروریزم اند .بهسختی میتوان در
افغانستان و پاکستان روزی یافت که در آن
خشونت و حمالت تروریستی اتفاق نیافتد.
بهطور نمونه ،در  3نوامبر سال جاری ،یک
حملهی تروریستی که بعدا تحریک طالبان
پاکستان مسئولیت آن را برعهده گرفت،
 60تن ،بهشمول  10زن و  7کودک را
کشت و  110تن را زخمی کرد.

رییس جمهور اشرف غنی پس از دیدارش از عربستان
سعودی و چین ،در سومین دیدار خارجیاش به تاریخ 14
اکتبر به پاکستان سفر کرد تا در مورد صلحی صحبت کند
که افغانستان شدیدا به آن نیاز دارد .دیدار غنی دو روز پس
از آن واقع شد که جنرال رضوان اختر ،رییس سازمان
استخباراتی پاکستان (آیاسآی) ،برای گفتوگو در مورد
همین موضوع به کابل آمده بود.
فرضیهی غالب در افغانستان این است که وقتی رییس
ارتش پاکستان یا رییس سازمان آیاسآی در مورد صلح
در افغانستان صحبت میکنند ،در واقع هدف آنها صلح
نیست .این سوء ظن از دست داشتن ارتش و سازمان
استخباراتی پاکستان در بیثباتی افغانستان در جریان
چندین دهه سرچشمه گرفته است .به نظر میرسد که
غنی از دیدگاه مشابهی برخوردار است؛ چون وی عالوه
بر مالقات با ممنون حسین ،رییس جمهور پاکستان و نواز
شریف ،نخستوزیر این کشور ،با عجله به راولپندی ،مقر
مرکزی ارتش پاکستان رفت تا با جنرال راحل شریف،
رییس قدرتمند ستاد کل ارتش پاکستان که خود به تاریخ
 6اکتبر در کابل بود ،مالقات کند.
غنی درک میکند که سرنوشت نهایی و موفقیت ریاست
جمهوری او در گرو اعادهی صلح و امنیت بنیادی در
افغانستان است و کلید حل این مسایل مطمئن ًا در جایی،
با اختر و رییس او (شریف) واقع شده است.
غنی و شریف در یک کنفرانس خبری وعده دادند که در
امر مبارزه با تروریزم با هم یکجا شوند؛ اما واقعیت بسیار
مشکلتر از آن است .حامد کرزی ،رییس جمهور پیشین
افغانستا ن که در جریان ریاست جمهوری  13سالهاش
بیست بار از پاکستان دیدار کرد ،در سخنرانی خداحافظیاش
گفت« :صلحی نخواهد آمد ،مگر اینکه امریکا و پاکستان
بخواهند».
آیا پاکستان برای صلح کار میکند؟
واقعیتهای سخت ،تردیدها و پرسشهای جدی دور پاسخ
این پرسش را احاطه کردهاند .در تاریخ معاصر ،هیچ رهبر
افغانستان به اندازهی کرزی برای توافق سیاسی با پاکستان
تالش نکرده است .کرزی که به عنوان پناهنده و فعال
سیاسی حامی نیروهای مجاهدین ضدشوروی در پاکستان
زیسته بود ،بهطور منحصربهفردی از رابطهی داخلی قدرت
در پاکستان و نقش حیاتی آن در بیثباتی میهنش آگاه بود.
کرزی آنچه را که میتوانست به عنوان رییس جمهور یک
کشور جنگزده برای دستیابی به این هدف انجام دهد،
انجام داد .وی در اکتبر  2011گفت که اگر ایاالت متحده به
عنوان کمک کنند ه و متحد اصلی افغانستان در دوران پس
از طالبان ،گاهی با پاکستان درگیر جنگ شود ،افغانستان
سمت پاکستان را خواهد گرفت .بیانیهی کرزی احتماال یک
باور واقعبینانه را انعکاس داده است که اگر خوشنود کردن
پاکستان به قیمت از دست دادن بزرگترین شریکش تمام
شود ،افغانستان برای بقا و تأمین صلح بلندمدت ،باید آن
را بپذیرد.
خندهدار است که از اشتیاق به صلح در قلب تمام ابتکار
عملها و بیانیههای کالنی که هردو کشور در چند سال اخیر
نشر کردهاند ،کاسته نشده است .بهطور مثال ،دراکتبر ،2006
کرزی و جنرال پرویز مشرف ،رییس جمهور پیشین پاکستان
در یک نشست سهجانبه در واشنگتن با میزبانی جورج دبلیو

بوش ،رییس جمهور پیشین امریکا ،شرکت کردند و در این
نشست روی برگزاری لویه جرگهی سنتی برای برداشتن
موانع روند صلح توافق کردند .این جرگه در ماه آگست
 2007با  700شرکت کنندهی بانفوذ از هردو کشور برگزار
شد و مطلقا نتیجهگیری کرد که صلح پایدار به نفع هردو
کشور است و برای مبارزه با مثلب بدنام ستیزهجویی ،طالبان
و تجارت مواد مخدر در امتداد مرزهای نفوذپذیرشان ،یک
استراتژی واحد منسجم را قبول کنند .کرزی برای درخواست
از کشورهای قدرتمند دیگر ،بهشمول ترکیه و چین ،جهت
میانجیگری در گفتوگوهای صلح ،هیچ فرصتی را از دست
نداد؛ اما موفقیت همچنان دستنیافتنی ماند.
پاکستان بیمیل
ِ
یک ضربالمثل ساده وجود دارد که «اگر در جوار یک
همسایهی فقیر زندگی میکنید ،در مورد امنیتتان دو بار
فکر کنید» .پاکستان سالها در جوار افغانستان زیسته است
و سه دهه آشفتگی مطلق و یک و نیم دهه دگرگونی جدی
سیاسی در این کشور را شاهد بوده است و هنوز هم ترجیح
میدهد که در جوار یک همسایهی آشفته زندگی کند تا یک
همسایهی امن .این یک سادهلوحی مطلق است که فرض
کنیم رهبران ارتش و استخبارات پاکستان متوجه تهدیدهای
نیستند که میتوانند در درازمدت از ناحیهی افغانستان متوجه
پاکستان باشند.
بنابراین ،رفتار پاکستان باید توسط بازیگرانی غیر از
رسانههای متعصب و اغلب سیاسی ،بهشمول اینگونه
رسانههایی که در افغانستان وجود دارند ،بازجویی شود.
پاکستان یک قدرت هستهای است؛ اما با توجه به وضع
اقتصادی خرابش ،رشد مخاطرهآمیز ستیزهجویی و
خشونتهای فرقهای در این کشور و دشمن همیشه حاضر
در قالب هند ،در موقفی نیست که در منطقه نقش برتر
داشته باشد .پاکستان حتا مثل ایران نیست تا یک نسخهی
دینی شیعهی ارتودوکسی با هدف ایدیولوژیکی تبلیغ
ش را ترویج دهد .پاکستان در حقیقت
در خارج از مرزهای 
کشوری است که از زمان تأسیسش در سال  ،1947تاکنون
برای بقایش تقال کرده است .در این زمینه ،شواهد ملموسی
وجود دارند که نشان میدهند پاکستان از دیرزمان بدینسو
در افغانستان نقش مخرب داشته است و تمایلی به شرکت
در توافق صلح واقعی ندارد.
هند در حیات خلوت پاکستان
پاکستان از سقوط سلطنت افغانستان در  1973و بهدنبال آن،
تهاجم شوروی در سال  ،1979تاکنو ن یک بازیگر کلیدی
در افغانستان بوده است و به مجاهدین افغان و بعدا طالبان،
که در سال  1996به قدرت رسید ،پناه و آموزش داده است
و کمکهای ایاالت متحده به آنها را هدایت کرده است.
رویدادهای پس از طالبان ،بازی را تغییر دادند .پاکستان از
نقش رو به رشد هند در افغانستان ،خشمگین میشود .هند
که تعهد کرده است دو میلیارد دالر به افغانستان کمک کند،
یکی از شش کمک کنندهی عمده به افغانستان است و
در اقتصاد افغانستان ،ایجاد زیرساختها و توسعهی منابع
طبیعی حضور رو به رشد دارد .هند و افغانستان در ماه
اکتبر  2011پیمان استراتژیکی امضا کردند که به هند
اجازه میدهد ،نیروهای امنیتی افغانستان را آموزش دهد
و در سکتور کلیدی انرژی در افغانستان سرمایهگذاری کند.
عالوه بر روابط اقتصادی و امنیتی ،هند امروزه برای تعداد

زیادی از افغانها یک هدف تحصیلی و گردشگری پسندیده
و مقرون به صرفه است.
خط نفرت
افغانستان و پاکستان درگیر نزاع طوالنی و از نظر قانونی،
پیچیدهی کشمکش ارضی روی خط دیورند بودهاند ،خطی
که در سال  1892توسط انگلستان کشیده شد و پشتونها
را به دو بخش در افغانستان و پاکستان از هم جدا کرد .تا
امروز ،حاکمان افغانستان نه تنها به رسمیت شناختن خط
دیورند به عنوان مرز قانونی و مشروع میان دو کشور را رد
کردهاند ،بلکه پیوسته از یک پشتونستان مستق ل که میتواند
پشتونهای دو کشور را در کشور واحد متحد سازد ،اعالن
حمایت کردهاند .در جریان سیزده سال گذشته ،کرزی با
وجود شوق دیپلماتیک برای صلح با پاکستان ،هرگونه
توافق یا گفتوگو در مورد به رسمیت شناختن خط دیورند
را بهشدت رد کرده است .کشمکش ارضی در سال 1963
زمانی به اوجش رسید که محمد داوودخان ،آخرین حاکم
درانی افغانستان ،به ارتش و مردان قبایل دستور داد ،به
پاکستان حمله کنند .داوود پس از اینکه توسط ظاهر شاه از
قدرت خلع و یک دهه بعد در سال  1973به قدرت برگشت،
به تأکیدش بر پشتونستان ادامه داد.
در یک دهه ،از زمانی که نخست داوود حمایتش را از
پشتونستان اعالن کرد و تهاجم شوروی و جنگ داخلی
افغانستان را فراگرفت ،حاکمان پاکستان ،بهویژه رهبران
ارتش و استخبارات این کشور ،به بازخیر و ناسیونالیزم
پشتونها مقام یک تهدید وجودی دادهاند .رهبران پاکستان
پس از سالها مداخله در افغانستان آموختهاند که برآمدن
از پس ستیزهجویی و گروههای تروریستی مانند طالبان
آسانتر است تا حکومت قوی به رهبری پشتونها در
افغانستان که توانایی بسیج ناسیونالیزم پشتونها برای
تحقق رویای تاریخی اتحاد را داشته باشد.
بریدن از تاریخ
معروف است که کسانی که تاریخ را فراموش میکنند،
محکوم به تکرار آن اند .اما در مورد افغانستان و پاکستان،
فراموش کردن تاریخ احتماال بهترین را هوچار بهبود روابط
آنها است ،روابطی که بهشدت آسیب دیدهاند .هردو کشور
درگیر تروریزم اند .بهسختی میتوان در افغانستان و پاکستان
روزی یافت که در آن خشونت و حمالت تروریستی اتفاق
نیافتد .بهطور نمونه ،در  3نوامبر سال جاری ،یک حملهی
تروریستی که بعدا تحریک طالبان پاکستان مسئولیت آن
را برعهده گرفت 60 ،تن ،بهشمول  10زن و  7کودک را
کشت و  110تن را زخمی کرد .یک روز پس از آنکه اشرف
غنی از اسالمآباد برگشت ،یک حملهی انتحاری قوی در
نزدیکی پارلمان افغانستان به وقوع پیوست و  3تن را کشت
و  32تن ،بهشمول شکریه بارکزی ،عضو برجستهی زن در
پارلمان افغانستا ن را زخمی کرد .اندکی پیش ،در  10ماه
نوامبر ،حداقل ده پولیس در دو رویداد جداگانه در افغانستان
کشته شدند .صورت جلسههای کام ل که پشت دروازههای
بستهی دیپلماتیک روی آنها بحث شد ،هنوز نشر نشدهاند؛
اما قبل از آن نیز نتیجهگیریهایی وجود دارند .غنی به
بازدیدهایش از اسالمآباد ادامه خواهد داد؛ اما موفقیت نهایی
صرف زمانی حاصل خواهد شد که این دو کشور همسایهی
آسیای جنوبی در بریدن از تاریخ شجاعت به خرچ دهند و
بهجایش تاریخ خودشان را بسازند.
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نقد و نگاهی به قوانین اساسی افغانستان
(از  1301تا  1382خورشیدی)



عبدالخالق آزاد

بخش اول

یادداشتهایسخیدادهاتف

مرد افغان دل دارد

از ویژگیهای اساسی تاریخ افغانستان ،دوران زودگذر قانونمندسازی و توسعهی بطی نظام
سیاسی در آن است .اگر پیشینهی قانونمندسازی نظام سیاسی را از ایجاد دولت شبهمدرندورهی
ی و بعدها از ادامهی آن ،به حمایت مالی ،تسلیحاتی و رهبری انگلیسها
دوم حکومت امیر شیرعل 
به مدیریت امیر عبدالرحمان در اواخر قرن  19به ارزیابی بگیریم ،توسعهی سیاسی در این کشور،
شبیه حرکت «سنگپشت» بطی و کند بوده است.
تمایالت امیر حبیباهلل برای اصالحات و نوگرایی که ریشه در فشار بیرونی ،نیاز زمان و گرایش
به عیاشی او داشت ،به جنبش مشروطهخواهی با الهام از آزادیخواهان هندی ،ترکی و رشد
سوسیالیزم ،ب ه تجددگرایی امانی انجامید .ثمرهی این مبارزات ،اولین قانون اساسی افغانستان
(نظامنامه) بود که به تاریخ  10حوت سال  1301خورشیدی تصویب شد)1(.
این اولینبار بود که گفتمان جدیدی در مورد مفاهیم نوین که به نوعی مغایر با باورهای عرفی
و سنتی بود ،آغاز شد.
پان اسالمیزم
این گفتمان که اختالطی از یکنوع ناسیونالیزم آلوده با گرایشهای قبیلهای و 
ضداستعماری بود ،منجر به گونهای لیبرالیزم دروندرباری در چوکات سادهی توزیع قدرت
و تفکیک قوا شد .اما آن گفتمان جلوهی زودگذر داشت و عمری بیش از پنج سال (1307
خورشیدی) نیافت .شاه در آن نظامنامه عالوه بر آنکه در رأس قوهی مجریه قرار داشت ،کنترول
کامل قوهی قضائیه و مقننه را هم بهدست داشت )2(.در آن نظامنامه کابینهی دولت مستقیم ًا
در برابر شاه پاسخگو بود ،نه در مقابل قوهی مقننه( .)3در آن نظامنامه مردم فقط در انتخاب 50
درصد اعضای مجلس شورا سهم داشتند .قوهی قضائی ه فاقد دیوانعالی بو د و این قوه به بخشی
از ساختار وزارت عدلیه (مربوط به قوهی مجریه) تبدیل گردیده بود.
اصول اساسی دولت افغانستان (قانون اساسی نادری) از تمرکز قدرت همانند امیر عبدالرحمان
حمایت کرد .قوهی مقننه و قضائیه جزئی از ابزارنظام محسوب میشد .به عنوان نمونه ،در مادهی
 67آن آمده است« :مجلس اعیان مرکب از اشخاص تجربهکار و با بصیرت [است] که راس ًا از
طرف قرین اشرف پادشاهی انتخاب و تعیین میشوند» .در حکومت متمرکز خاندانی که از سال
 1308تا  1342بر مبنای آن اصول اساسی حاکمیت کرد ،محمد نادر (شاه) ،برادرش محمد هاشم،
صدراعظم و برادر دیگرش شاه محمود ،وزیر حربیه و بعد صدراعظم کشور بود.
افغانستان در جریان دههی  1340خورشیدی بنا به فشار بینالمللی از بیرون و رشد مطالبات
قانون اساسی افغانستان ،مصوب
عادالنهی مردم از داخل ،صاحب قانوناساسی مشروطه شد .در 
 9میزان  ،1343تمرکز قدرت کاهش یافت و حکومت از حالت خاندانی خارج گردید .در این قانون
صدراعظم از طرف شاه انتخاب میگردید ،ولی تنها اعضای کابینه به تأییدپارلمان نیاز داشتند
و به پارلمان پاسخگو بودند .قوهی مقننه نیز شامل گرایشهای سیاسی متفاوت بود .در آن زمان
فقط جریان دموکراتیک نوین (شعلهی جاوید) از اصالحات و پارلمانتاریزم حمایت نمیکرد .خلق
و پرچم و دستههای مربوط به اخوانالمسلمین همه از آن اصالحات حمایت کردند و شریک
دولت و پارلمان بودند)4(.
نشستهای شورای ملی که در آن زمان اعضای آن به شکل انتصابی و غیرمستقیم انتخاب
میشدند،بهصورت آزاد ،مستقیم ،سری و عمومی برگزار میشدند)5(.
پارلمان به عنوان قوهی قانونگذار ،از نظارت کافی بر نظام برخوردار بود .در آن قانون ،قوهی
قضائیه از مجریه جدا ش د و به عنوان نهاد مستقل عرض اندام کرد .وجوه مشترک آن با قانون
اساسی اخیر در این است که در هردو هیچ قانونی نمیتوانست متناقض اساسات دین مقدس
اسالم باشد؛ اما قدسی بودن شاه کماکان به حیث سایهی خدا در آن حفظ گردید.
آن سند حقوقی نیز عمر طوالنیای نداشت و با کودتای  26سرطان ،1352قانوناساسی «1343
خورشدی» تعلیق و سپس ملغا شد و یکنوع حاکمیت اقتدارگرا و متمرکز ،اما بهنام جمهوری
روی کار آمد)6(.
در سند برنامهی آن نظام که بهنام قانوناساسی جمهوری افغانستان در  5حوت  1355به نشر
(رییس جمهور کشور) شدند

رسید ،قوهی قضائیه و مقننه هردو دستنگر رییس قوهی مجریه
و نظامسازیغیرسنتی (غربی) روی کار آمد .دو سال و اندی نگذشت که کودتای  7ثور 1357
صورت گرفت و قدرتِ با ماهیت ایدیولوژیک و غیردموکراتیک ،به گونهی بینظیری ،تمرکزگرا
شد .شورای انقالبی جمهوری دموکراتیک خلق افغانستان که در فرمان شماره یک به عنوان
عالیترین مظهر قدرت معرفی گردید ،مظهر قوهی مقننه ،قضائیه و بهویژه اجرائیه بود .بعد از
گذشت حدود دو سال ،در  25حمل 1359قانون اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان به نشر
رسید .در این قانون که هرسه قوه زیر تأثیر مستقیم و شدید شورای انقالبی جمهوری دموکراتیک
قرار داشتند ،ساختار قدرت در مجموع در انحصار یک حزب قرار گرفت که پیآمد آن به فاجعهی
بزرگی در کشور بود .اما قانوناساسی جمهوری [اسالمی] افغانستان که به تاریخ  6دلو 1382
رییس جمهور کرزی رسید ،اولین سند رسمی در
خورشیدی ،بعد از تصویب لویهجرگه به توشیح 

تاریخ افغانستان است که با پسوند اعتقادی ارتباط پیدا کرد .در مادههای 2 ،1و  3در این سند
روی توسعهی سیاسی و فرهنگی لیبرالیزم و دموکراسی طوری تأکید شده است که شهروندان
کشور خط قرمز اعتقادات و باورهای دینی را که در ماده سو م روی آن تأکید جدی صورت
گرفته ،هرگز از نظر دور نداشته باشند .اما پیش از اینکه به بررسی این قانون بپردازیم ،الزم
است ،مکث کوتاهی روی نظام فرهنگی در کشور و خصوصیات لیبرالیزم در افغانستان صورت
گیرد .اساس نظام فرهنگی افغانستان ،اختالطی از باورهای دینی و عرف قبیلهای است .این
باور فرهنگی ،در بسیاری موارد حتا توسط نخبگان فرهنگی-دینی و لیبرال از همدیگر قابل
تفکیک نبوده است .اما چون روند تکامل ،جریان جبری تاریخ بشریت را تشکیل میدهد ،در
سالهای اخیر هردو باور در افکار و اعتقادات مردم درز برداشته یا آن باورها به بخشی از
فرهنگ سیاسی و باورهای عرفی قبیلهای تبدیل شده و با رنگ و لعاب مدرنیته ،به گونهی
کذایی وارد مرحلهی گذار به لیبرالیزم گردیدهاند .اما لیبرالیزم افغانی که در آن افراد ظاهراً
(حتا در سطوح باال) نسبت به تعلقات قبیلهای و باورهای دینی خود احساس بیتعلقی نشان
میدهند ،یک نوع لیبرالیزم ریاکارانه است .در این نوع لیبرالیزم تا کنون روابط قبیلهای و دینی
کام ًال ارزشهای خود را به نفع هویت فرد از دست ندادهاند .از همینرو ،تکیه روی هویت
فردی و حتا عالقه به ملیگرایی و باور به وطندوستییا میهنپرستی هم در آن کمرنگ به
نظر میرسد .لیبرالیزم برخالف ارزشهای فرهنگی و قبیلهای که در آن هویت فرد (شخص)
در برابر هویت جمع اصالت خود را از دست میدهد ،روی هویت فرد تکیه مینماید.
رویدادهای  13سال اخیر نشان دادند که برای افراد و حتا گروههای نوگرا هم ،منافع شخصی و
تعیین جایگاه و هویت فردی فراتر از تمایالت سنتی و باورهای دینی قرار نداشته و تکیه روی
لیبرالیزم هم پوشش ابزاریای بیش نبوده است .بهویژه انتخابات اخیر نشان داد که در شرایط
بحرانی لیبرالیزم افغانی در برابر تمایالت فرهنگی و عرف قبیلهای ،فرصتطلبانه برخورد نموده
و نمیتواند بست ر مناسبی برای ایجاد اعتماد میان ملیتها و اقوام این سرزمین محسوب گردد.
در جریان یک دههی اخیر بهترین گواه در این زمینه ،برخورد تند مجلس نمایندگان روی
موضوع پوهنتون و دانشگاه ،تغییر نام یکی از دانشگاههای کشور بهنام رهبر جمعیت اسالمی
افغانستان ،معرفی هویت قومی در تذکرهی الکترونیکی ،ایجاد تنشهای فرقهای درون
دانشگاه کابل ،تعیین روز شهید در جنتری کشور و سرانجام ،افتضاح بینظیر یا انفجار تمایالت
سنتی قبیلهای در انتخابات ریاست جمهوی اخیر کشور میباشند.
چالش عمدهای که در این زمینه ایجاد شد ،از جانب حلقات و اشخاصی صورت گرفت که در
ظاهر نوگرایی و تجدد اسالمی را مغایر با توسعهی سیاسی و لیبرالیزم ارزیابی نمیکردند و
ی اسالمی در افغانستان که در دولت کنونی شرکای اصلی
فکر میشد که جریانهای تجددگرا 
قدرت محسوب میشوند ،همانند نوگرایان دینی در ترکیه و حتا ایران فقاهتییا پاکستان و
اندونزی و مالزی زیر نظر و رهبری مستقیم جهان غرب از کثرتگرایی حمایت مینمایند .اما
 13سال اخیر نشان داد که این نیروها در صورتی که نظارت غرب کمرنگ گردد ،از الگوهای
سنتی خود هرگز دستبردار نیستند .به بیان واضحتر ،در اینجا نمایندهی سیاسی و فرهنگی
ی دینی اند و برای رشد لیبرالیزم ،چالش
مطالبات قبیلهای ،قومی و فرقهای ،گروه-های نوگرا 
ایجاد کردهاند .بعد از  13سال ،تجددگرایی دینی و افغانی در عم ل نشان داد که تأکید سیاسی
برای ایجاد نظام قانونمند توسط کارگزاران نظام ،فاقد خردورزی قانونمند غرض توسعهی
نهادهای سیاسی مدرن و معیاری است؛ اما در واقعیت منافع و اغراض شخصی ،عواطف و
احساسات فرقهای ،رفتارهای سنتی و عرفی همانند گذشته کماکان موجودیتشان را حفظ
کردهاند)7(.
ادامه دارد...

سالهاست که من و دیگر فعاالن مدنی هشدار میدهیم که
زنان افغان آدمهای قدرشناسی نیستند؛ اما کسی گوش نمیدهد.
بهتازگی گزارشی منتشر شده که نشان میدهد ،هفتاد درصد
زنان افغان به «قضا» اعتماد ندارند .اشتباه نکنید .منظور آن
قضایی نیست که در «قضا و قدر» میآید .به آن یکی خیلی
اعتماد دارند .این قضایی که زنان افغان دوستش ندارند ،همان
سیستم قضایی کشور است .قبال اگر زنان به قضای مملکت
اعتماد نداشتند ،حق داشتند .اما حاال چرا؟
بیست سال پیش که دموکراسی نبود و هرکس که از مالل
زندگی خسته میشد ،خود را رییس جمهور اعالم میکرد ،دو
خواهر جوان از دست مزاحمان به تنگ آمده بودند .روزی نبود که
نامهای پر از غلط امالیی با نشان قلب تیرخورده دریافت نکنند.
یکی از مزاحمان پسر جوانی بود که س ِر کوچه چپس میفروخت
و مدعی بود که خواهر بزرگتر را بهسرعت خوشبخت خواهد
کرد .دیگری یک جوان دکاندار بود که زمستانها جاکت
میفروخت و تابستانها واسکت (آن وقت واسکتها این قدر
سنگین نبودند که حاال هستند .در ضمن ،س ِر پیراهن پوشیده
میشدند و نه در زیرش) .این دو جوان مزاحمت را بهجایی
رساندند که آن دو خواهر ناگزیر شدند به مقامات قضایی شکایت
کنند .مقامات قضایی ،یعنی همان مالی پاکنفس کوچهی
خودشان .این مال به تقوا و عدالت مشهور بود .گفته میشد
شبها که همه خوابیدند ،مقداری نان و آب برمیدارد و پنهانی
به زیر پل سوخته میرود و آن نان و آب را زیر س ِر بینوایان
آنجا میگذارد و برمیگردد .این دو خواهر چارهای ندیدند،
جز اینکه به او مراجعه کنند .مدتی گذشت و در شهر شایعه
افتاد که بینوایان زی ِر پل سوخته هرشب تا صبح میگریند و
آه میکشند و بر سر و صورت خود میزنند و میگویند که دیگر
آن کس که شبها به یاریشان میشتافت ،نمیآید و آب و نان
نمیآورد .راست بود .آن مالی پاکنفس که دیده بود ،آن دو
خواهر افسردهاند و پناه میجویند ،یکی را برای خود نکاح کرده
بود و دیگری را برای برادر خود .علت اینکه دیگر شبها به
زیر پل سوخته نمیرفت هم همان دلجوییهای بیوقفه از آن
خواهران دردرسیده بود.
خوب ،آن زمان آن زمان بود .حاال چرا زنان به سیستم قضایی
اعتماد ندارند؟ البته درست است که در این سیستم هم مردان
روح
افغان همان مردان افغان اند ،ولی خوب انتظار چیست؟ ِ
لطیف مرد افغان نمیتواند در برابر رنج و اندوه زنان کشور
بیتفاوت بماند .به همین خاطر ،گاه که زنان شکایت خود به قضا
میبرند و در آنجا کسی به آنها میگوید« ،اینه ،ایسو ببین ،مه
قربان همو گردن سفیدت شوم» ،زنان افغان باید تفسیر مثبتی
از این ماجرا بکنند .زنانی که گردن سیاه دارند ،که اساسا نباید
قهر شوند .مر ِد افغان دل دارد و این واقعیتی است که بسیاری از
دل مرد افغان هم که میدانید از
زنان آن را در نظر نمیگیرندِ .
آن دلهاست که در برابر قانون و دموکراسی و تحصیل و تمدن
و امثالشان یک سانتیمتر هم عقبنشینی نمیکند.

هر روز روزنامه اطالعات روز را پشت در منزلتان در یافت کنید

برایمتعلمینومحصلین
سه ماهه
شش ماهه
یک ساله

 750افغانی
 1300افغانی
 2500افغانی

برای ادارات دولتی و شرکتها

Subscribe to Daily Etilaat Roz

شش ماهه

 2500افغانی

100$ USD

6 Months

یک ساله

 4000افغانی

180$ USD

Annual

یادداشت :تنها یادداشت روز دیدگاه رسمی اطالعات روز می باشد .مسئولیت سایر نوشته ها به نویسندگان آن بر می گردد.
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بگو مگو از
Abdullah Watandar

جنگ ریزه گل ،جنگ حامد کرزی نیست
حامد کرزی قبل از کنار رفتن از قدرت با اشاره به جنگ
در مقابل طالبان و همفکرانشان گفته بود که این جنگ،
جنگ ما نیست .این ،جنگ خارجیها است .وی با این
سخنش ،در واقع نیروهای امنیتی افغانستان را مزدورانی معرفی میکرد که در جنگ
خارجیها و برای خارجیها میجنگند .این آدم با چنین نگاهی ،بیش از یک دهه فرمانده
کل قوای افغانستان بود.
قتل عام بیرحمانهی مردم عادی در پکتیکا بهخوبی نشان میدهد که طالبان دشمن
هستند ،دشمن تمام مردم افغانستان .طالبان برادران ناراضی نیستند .طالبان مخالفان
سیاسی هم نیستند .طالبان دشمن هستند و تا وقتی که همهی مردم ،مخصوصا رهبران
و دولتمردان افغانستان ،طالبان را دشمن ندانند ،بعید است که نفوذ و قدرت روزافزون
ن محدود شود.
طالبا 
جنگ با طالبان ،قبل از ورود نیروهای خارجی جریان داشت و جنگ ما بود .اینک
هم این جنگ ،جنگ افغانستان است .هیچ جنگی ،برای مردم افغانستان مهمتر و
سرنوشتسازتر از جنگ با طالبان نبوده است .همهی مردم در سراسر افغانستان در مقابل
بدویت و خشونت وحشتناک طالبان ،آسیبپذیر هستند .همه به درجهای و به شکلی
از اشکال ،ستم طالبان را تجربه کردهان د و اگر طالبان و وحشتآفرینیشان جدی گرفته
نشود ،متأسفانه در آینده هم تجربه خواهند کرد.
ممکن است جنگ با طالبان ،جنگ حامد کرزی و همفکرانش نباشد ،اما اکثریت مردم را
گریزی از این جنگ نیست .ریزه گل و فامیلش را در فراه ،گریزی از این جنگ نیست.
هزاران سرباز وطن را گریزی از این جنگ نیست .تازه عروس و تازه داماد غور را گریزی
از این جنگ نبود .حتا سید حبیباهلل را در مسافرت کوتاهش به وطن ،گریزی از این
جنگ نبود .این جنگ ،چه ما بخواهیم و چه نخواهیم ،بر ما تحمیل میشود .این جنگ
در کشور ما ،در قریههای ما ،در شهرهای ما و در سرکها و کوهها و دشتهای ما
جریان دارد .سنگینی بار این را مردم بیچارهی افغانستان و نیروهای امنیتیشان بردوش
میکشند.
هزاران سرباز ،در مقابل طالبان و در دفاع از وطن و حاکمیت حامد کرزی ،جانشان را
از دست دادند و هزاران هموطن عادی ،قربانی بربریت برادران ناراضی کرزی شدند.
حامد کرزی اما حقنشناسانه و نامنصفانه ،از پردهی تلویزیون ،برای مردم افغانستان از
خوبیها و کرامات رهبران طالبان میگوید و از دورانی که با آنها بهسر کرده است و از
ستمی که بر آنها شده است .چه زمانهای!


ساعتی که مثل آفتابپرست
رنگ عوض میکند

تا کنون ساعتهای زیادی دیدهام که از فنآوری
 e-inkبهره م یب رند و بسیاری از آنها در نوع
خود عالی به حساب م یآیند؛ اما ساعتی که اخی را
جاپان یها ساختهاند ،کمی متفاوت است .این ساعت

نه تنها م یتواند صفحهی نمایش خود را تغییر دهد،
بلکه ظاهر کل ساعت بسته به دلخواه شما تغییر
خواهد کرد!
در حقیقت این ساعت حتا در قسمت بند خود از

کامپیوترارزانقیمتچینی
 با دو سیستم عامل ویندوز و اندروید

خالق ابراهیمی

من تا حاال از خدمات شبکهی مخابراتی اتصاالت راضیام.
گرچند هرازگاهی دوستانی که از جهان اول زنگ میزنند،
گالیه دارند و یار جان هم گله دارد .هفتهی گذشته علی
تابش چند بار زنگ زد و فقط در آخرش شنیدم که «ای
بابا!» و دیگر زنگ نزد .یعنی صدا رد نمیشد .با سیمکارت اتصاالت دقیقهی  5افغانی
به پاکستان صحبت میکنم .از این بابت راضیام؛ اما انترنت اتصاالت بیش از این قابل
تحمل نیست .هم گران است و هم خرامان خرامان کار میکند .این از این و اما بعد:
ال من به جمع برادران و خواهران ناراضی پیوستم .اما نمیخواهم تظاهرات کنم،
مث 
نمیخواهم سیمکارت بسوزانم؛ دست به انتخاب میزنم و بساط مشتریگری خود را
پیش کدام شرکت دیگر پهن میکنم.


Asad Buda

شهر خمار
خیابانهای این شهر حشیش تنفس میکنند .شهر خمار
است .مار پرخطوخالِ اعتیاد ،دو ِر تن این مردم حلقه زده
نفس تلخ و زهرآگینش را بر روحِ
است و بسی هنرمندانه ِ
آنها میدمد .دود همزمان کیف و نابودی و در واقع «نابودیِ کیفناک» است .آرام
طبقات پایینِ اجتماع را یکراست به دوزخِ نیستی میفرستد .زندگی ،فقط
ِ
و بیصدا
کیف بنگ و حشیش و انواع موا ِد مخدر کشنده .کارگرانِ فقیر هر
یک کیف استِ .
آنچه در طولِ روز بهدست میآورند ،با فرارسیدنِ شب دود میکنند و برباد میدهند.

جاسوسی از کامپیوتر شما



خلیل پژواک

گزارش ریزه گل را دیدید؟ بلی ،همان زنی که اخیرا
در نبرد با طالبان  25تن از آنها را در همکاری با
دیگر اعضای خانهاش کشت .وی پسر جوانش را از
دست داده بود و پیش چشمانش را خون گرفت و
سرانجام دست به اسلحه برد .اما اخیرا بعضی دوستان به صحت و ثقم گزارش
طلوع به آن شیوهای که روایت کرده است ،شک کردهاند .البته در اینکه گزارش
تلویزیونهای نامدار کشوری گاهی بیشتر به یک سخنرانی غرا میمانند ،شکی
نیست .حتما گزارشهایی از نبرد طالبان در قندوز و امثال آن را دیدهاید .حتما
گزارش تجاوز هشت سالهی یک پدر به دخترش و ماجرای داشتن سه فرزندش
را شنیدهاید .اگر دقت کرده باشید ،خبرنگار بهجای «گزارش» وضعیت ،در مورد
آن خطابهی احساساتبرانگیزی ایراد میکند که به دلیل هاب خواندن آب،
چندان چنگی هم به دل نمیزند .من در این باب زیاد گپ نمیزنم که وضع
خودمان خرابتر است ...اهل فن حتما در اینگونه موارد ،حرفهایی برای گفتن
دارند.
در مورد این گزارش اخیر نیز میگویند ،سخنرانی ،خطابه و البته تخیل و
دستکاری نقش کلیدی داشته است .من البته بد کنم چنین ایرادی بگیرم .بعضی
دوستان از شب تا حال مینالند که کشته بدون جسد؟ زخمی بدون خون؟ مرمی
بدون شلیک؟ جنگ بدون جواب متقابل؟
حاال خوب است مسئوالن طلوع نیوز صحت ادعایشان را اثبات کنند .البته بابت
تگ کردن هم معذور ...در زندگی هیچ تگ نکرده بودم .بیتگ از این خرابه
نروم یک زمان.

بیش از دو سال است که اسنادی در مورد جاسوسی
امریکا و انگلیس و دیگر دولتهای غ ربی از کارب ران

انترنت و تیلفون همراه منتشر شده و نگران یهایی
را ب رانگیخته است .با تشدید این نگران یها یک

با ماوس خداحافظی کنید Flow ،در راه است

فرقی نم یکند که چه سنی دارید ،کودک هستید
یا بزرگسال ،زن هستید یا مرد؛ وقتی صحبت
از آسایش و راحتی م یشود ،همه از آن استقبال
م یکنند .ایدههای نو و انسانهای خوشفکر
همواره سعی م یکنند دنیای ما را به محل بهتری
ب رای زندگی تبدیل کنند .گجت  Flowیکی از آن
ایدههای جالبی است که م یخواهد جای موس را در
کامپیوتر ما بگیرد .این دستگاه الکترونیکی با ابعادی

کوچک ،قادر است فرمانهای حرکتی و لمسی شما
را به بهترین شکل اجرا کند .نکتهی جالب در این ابزار
این است که شما م یتوانید حرکات سفارشی را ب رای
اجرای دستورات مختلف در آن تنظیم کنید .به عنوان
مثال ،اگر شما کف دست خود را در باالی این گجت
قرار دهید و به سمت باال یا پایین حرکت دهید،
صدای موزیک کمیا زیاد م یشود .گجت  Flowدر
حال حاضر با تمامی سیستمهای عامل کامپیوتر و
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فنآوری کاغذ الکترونیکی بهره برده است تا کاربر
بتواند بهسادگی هر طرحی را که دوست دارد ،تنها به
فشردن یک دکمه ب رای ساعت خود انتخاب کند .با
ترکیب طرحهای روی بند و صفحهی نمایش ،در کل
 24ط راحی مختلف ب رای ساعت خود خواهید داشت
که ب رای افراد تنوعطلب تا حد زیادی رضایتبخش
است .البته این ساعت یک ساعت هوشمند نیست
و چیزی جز اطالعات زمانی را در اختیار شما قرار
نخواهد داد؛ اما خوب ،این گاهی یک مزیت محسوب
م یشود؛ چرا که ب رخالف ساعتهای هوشمند دیگر،
این ساعت با یکبار چارج تا دو ماه شما را همراهی
خواهد کرد.
ی
ت جاپان 
ساعت  FESهم اکنون توسط وبسای 
 Makuakeکه به کسب سرمایهی جمعی
ب رای طرحهای مختلف م یپردازد ،پشتیبانی م یشود
و در حال حاضر حدود  2.7میلیون ین جاپان ،معادل
 23,000دالر سرمایه جذب کرده است که در نوع
خود موفقیت بزرگی ب رای چنین طرحی محسوب
م یشود؛ چرا که  40درصد سرمایهی الزم در حالی
تأمین شده است که هنوز  98روز دیگر تا اتمام
مهلت تأمین سرمایه باقی مانده است.
متأسفانه تنها افراد محلی م یتوانند در این
سرمایهگذاری شرکت کنند و این افراد م یتوانند با
پرداخت  167دالر ،صاحب یکی از این ساعتهای
زیبا شوند.

کامپیوترهای کمحجم شرکت 10مونز ()moons10
با قیمت معقول و قابلیت پشتیبانی از دو سیستم
عامل ویندوز و اندروید تا چندی دیگر روانهی بازار
خواهند شد .چشمبادام یها ید طوالیی در ساخت
گجتهای چند منظوره داشته و دارند .کامپیوترهای
 D9iنیز از آن دست گجتها هستند که با
قابلی تهای چند منظورهی خود ،قشر وسیعی از
مخاطبان را به عنوان جامع هی هدف در نظر دارند.
شما م یتوانید این محصول را به تلویزیون وصل کنید
و از اپلیکیشنهای اندروید بهره ببرید .برند چینی
10مونز در جدیدترین مدل کامپیوترهای خود ،از دو
سیستم عامل ویندوز  8.1و اندروید  4.2بهره برده است
و به کاربر این قابلیت را م یدهد تا در هنگام آغاز
بهکار دستگاه ،یکی از این دو سیستم عامل را برگزیند.
کامپیوترهای مذکور در حال حاضر تنها ب رای عرضه
در بازار چین در نظر گرفته شدهاند و  81دالر امریکایی
قیمت دارند .شایان ذکر است که این گجتهای
نوآورانه ،پروسهی ساخت خود را با همکاری دو شرکت
گوگل و اینتل پشت سر گذاشتهاند.

شرکت نرمافزاری ب رنامهای  26مگابایتی را عرضه
کرده و مدعی است این ب رنامه با اسکن کردن دقیق
کامپیوترهای کارب ران ،ظرف مدت حداکثر  30دقیقه
تعیین خواهد کرد که آیا نهادهای جاسوسی و هکرها
در حال سرقت اطالعات و دستبرد از کامپیوتر افراد
هستند یا خی ر .این ب رنامه که  Detektنام دارد،
از سایت  github.comقابل دسترسی است و
با تمامی نسخههای ویندوز ،به غیر از نسخهی ،8.1
سازگاری دارد .ب رنامهی مذکور توسط یک محقق
امنیتی بهنام  Claudio Guarnieriو
با همکاری چند سازمان مدنی و مردم نهاد ط راحی
شده و وی مدعی است ،با نصب آن م یتوان طیف
گستردهای از ب رنامههای جاسوسی را مورد شناسایی
قرار داد .ط راح ب رنامهی مذکور تأکید کرده که کارب ران
نباید انتظار داشته باشند ب رنامهی مذکور قادر به
شناسایی همهی بدافزارهای پیچیده باشد و احتماال
بدافزارنویسان با بررسی عملکرد ،Detekt
محصوالت مخربتری که غیرقابل شناسایی باشند
را عرضه م یکنند.
تبلت سازگار است و سازندگان آن قول هماهنگی آن
با گوش یهای همراه را دادهاند .ب رنامههای کامپیوتری
از قبیل اتوکد ،فتوشاپ و رادیو انترنتی  Spotifyو
تعدادی دیگر قادر به انجام دستورات  Flowهستند.
بناب راین ،فرقی نم یکند که شما مهندس هستید یا
ط راح گرافیک ،همه م یتوانند از این گجت و کارایی
آن استفاده نمایند .با این اوصاف ،با تکنولوژیای
روبهرو هستید که با توجه به ابعاد کوچکش ،م یتواند
در محل کار ،منزل و رستورانت به جاگزین بالمنازعی
ب رای موس شما تبدیل شود و تجربهی جدیدی را در
اختیار کارب ران قرار دهد.
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انريکه:سوارزهنوز
با مسي و نيمار هماهنگ نيست

قرار بود بارسلونا دیشب از دور پنجم مرحلهی
گروهي ليگ قهرمانان در قبرس به مصاف
تيم آپویل برود .در اين بازي نيز انريکه از
مثلث تهاجمي ترسناکش استفاده خواهد
کرد .لوییس انریکه به نظر م یرسد که بحران
شکست در مقابل ریال و سلتا را پشت سر
گذاشته و سه برد متوالی اخیر ،این تیم را به
ساحل امنی رسانده است .انریکه در نشست
خبری پیش از بازی با آپویل ،در مورد دلیل
لزنی سوارز ب رای بارسا گفت« :سوارز
عدم گو 
بهتازگی به جمع ما اضافه شده و هنوز با نیمار
و مسی هماهنگ نیست .توجه داشته باشید
که مسی و نیمار بیش از یکسال است که
کنار یکدیگر بازی م یکنند .درست است
که لوییس گولی نزده؛ اما مشارکت تیمی او

فوقالعاده بوده و چندین پاس گول داده است.
او در آژاکس و لیورپول نشان داده که بازیکنی
در خدمت تیم است .به عنوان مربی بارسا از
عملکرد سوارز رضایت دارم».
انریکه در مورد تغییر پست ژاوی و راکیتیچ در
مقابل سویا گفت« :ه ردو بازیکن خصوصیات
تهاجمی باالیی دارند و ما نیز بهدنبال برد
بودیم .ژاوی کاپیتان باارزش بارساست و
امیدوارم این تغییر پست به او ،راکیتیچ و
همچنین دنی آلوس کمک کرده باشد».
در انتها سرمربی بارسا در مورد احتمال جراحی
توماس فرمالن گفت« :ب رای توماس بسیار
متأسفم و داستان او مرا آزرده م یکند .با این
حال ،این تصمیم تیم پزشکی باشگاه است و
بازیکن نیز این مسئله را قبول کرده است».



يورش مسي براي ثبت يک رکورد ديگر

قرار بود بارسلونا دیشب از دور پنجم مرحلهی
گروهي ليگ قهرمانان در قبرس به مصاف
تيم آپویل برود .لیو مسی که ابتدای هفته
توانست با هتتریک در مقابل سویا ،با
لزنی تلمو زارا به بهترین
شکستن رکورد گو 
گولزن تاریخ اللیگا بدل شود ،دیشب این
فرصت را داشت تا با زدن حداقل یک گول
ب رابر آپویل ،به تنهایی عنوان بهترین گولزن
تاریخ لیگ قهرمانان را از آن خود کند.

در حال حاضر مسی و رائول هردو با زدن 71
لزنان تاریخ این رقابتها
گول ،بهترین گو 
هستند .با این تفاوت که رائول در  142بازی
این آمار را از خود بهجای گذاشته ،ولی مسی
با انجام فقط  90بازی موفق به ثبت این رکورد
لزنی شده است .کریس رونالدو نیز با 70
گو 
گول زده در  107بازی ،پشت سر این دو قرار
دارد .البته فوق ستارهی پرتگالی م یتواند
امشب در مقابل بازل به این رکورد حمله کند.



تاپياس :با مسي،
ریال فوق کهکشاني ميشود

فرناندو فرناندز تاپياس ،نايب رییس باشگاه
ریال مادريد ،معتقد است که اگر اين باشگاه
قصد به خدمت گرفتن ليونل مسي را داشت،
هيچ باشگاهي نم يتوانست با آنها رقابت
کند .مسی بهتازگی اعالم کرد که از آیندهاش
در باشگاه بارسلونا مطمئن نیست و به این
ترتیب ،شایعاتی در مورد جدایی این ستارهی
آرجانتینی از باشگاه کاتاالنی بهوجود آمد.
در بین باشگاههایی که به عنوان مقصد

احتمالی مسی از آنها نام برده شده ،نام ریال
مادرید هم دیده م یشود؛ اما فرناندز تاپیاس
این موضوع را رد کرد .او به مارکا گفت« :اگر
مسی به ریال بیاید ،باید یک لیگ جدید
ساخت .ب رای مثال ،یک لیگ از تیمهای
اروپایی و امریکایی در مقابل ریال .شرایط
فعلی بهتر است .اینکه هر تیم بازیکنان
بزرگی داشته باشد ،رقابت بهتر خواهد شد».



کرايف :رونالدو هيچوقت
براي بارسا بازي نميکند

يوهان کرايف ،اسطورهی فوتبال بارسا،
شايع هی پيوستن کريس رونالدو به اين
باشگاه را خندهدار توصيف کرد .بهتازگی
خوان الپورتا ،رییس سابق باشگاه بارسلونا
با خورخه مندس ،مدیر برنامههای رونالدو
دیدار کرد و این دیدار شایعاتی در مورد
احتمال پیوستن ستارهی پرتگالی به
باشگاه کاتاالنی ایجاد کرد.
الپورتا قصد دارد در انتخابات ریاست
بارسلونا در سال  2016شرکت کند و گفته
م یشود خرید رونالدو یکی از وعدههای
انتخاباتی اوست .اما کرایف که رابطهی
نزدیکی با الپورتا دارد ،تأکید کرد که
رونالدو هرگز پی راهن بارسا را بهتن نخواهد

کرد.
او به کادنا کوپه گفت« :این واقعا مسخره
است که فکر کنیم کریس رونالدو ب رای
بارسا بازی خواهد کرد» .کرایف همچنین
در مورد شرایط لیونل مسی صحبت کرد
و تأکید کرد که این ستارهی آرجانتینی
هرگز نوکمپ را ترک نخواهد کرد« :البته
باشگاههایی هستند که م یتوانند 200
میلیون یورو ب رای مسی بدهند؛ اما فکر
نم یکنم او بهخاطر پول بارسا را ترک کند.
مشکل مسی با بارسا یک مشکل داخلی
باشگاه است .در هر باشگاهی اتفاقاتی
م یتواند رخ بدهد .فکر م یکنم مشکل
مسی هم داخلی است».

گوارديوال :رکورد مسي
تا  600سال پابرجا ميماند

پپ گوارديوال ،سرمربي بايرن مونيخ ،با ستايش از ليونل مسي،
تأکيد کرد که رکورد ستارهی آرجانتيني به عنوان بهترين
گولزن تاريخ الليگا تا  600سال پاب رجا خواهد ماند .مسی
در دیدار این هفتهی بارسا مقابل سویا هتتریک کرد تا تع داد
گولهایش در رقابتهای اللیگا به  253برسد و رکورد تلمو زارا
را پشت سر گذاشت.
گواردیوال که بین سالهای  2008تا  2012با مسی در بارسا
کار کرد ،شاگرد سابقش را بهشدت مورد ستایش قرار داد .او
به خب رنگاران گفت« :باید به مسی تبریک گفت .دستآورد او
خارقالعاده است .او رکوردی را شکست که همه فکر م یکردند
رسیدن به آن غیرممکن است؛ رکوردی که ب رای  600سال
پابرجا ماند .حاال  600سال طول م یکشد تا کسی رکورد مسی
را بشکند».
گواردیوال همچنین در مورد شرایط مسی در باشگاه بارسلونا
گفت« :خوشحال م یشوم اگر ببینم مسی تا پایان دوران
حرفهایاش در بارسا بازی کند .این را از صمیم قلب م یگویم».

ريبري :هرگز به تيم فرانسه
برنميگردم

عل يرغم تهديد ميشل پالتيني به جريمهی ريبري ،وي بر
تصميم خود پابرجاست .فرانک ریبری دیگر ب رای تیم ملی
فرانسه بازی نخواهد کرد .او در مصاحبه با «کیکر» ضمن تأکید
بر این امر ،افزود« :تکلیف من روشن است :تیم ملی تمام شد».
ب قهرمان جام جهانی  2006پشت کرده،
او از اینکه به نای 
احساس ناراحتی نم یکند« :من از این استراحت لذت م یبرم.
ی م یکنم .به خودم و خانوادهام م یرسم .وضعیت
دارم زندگ 
فعلی بسیار هم عالی است» .ریبری  50بازی با پی راهن تیم
ملی فرانسه انجام داده است ،از جمله در جام جهانی  2006آلمان
و  2010افریقای جنوبی ،جام ملتهای اروپا  2008در اتریش و
سویس و  2012در لهستان و اوکراین.
خروسها با نمایشهای ضعیف و دور از انتظار در افریقای
جنوبی در مرحلهی گروهی حذف شدند و از دور رقابتها کنار
رفتند .در آن زمان ریبری جزو سرکردگان شورش علیه ریموند
جمله آنها از حضور
دومنش ،سرمربی نامحبوب فرانسه بود .از 
در تمرینات سر باز م یزدند .این اتفاقات به چهرهی این بازیکن
در افکار عمومی فرانسه بسیار لطمه زد.

مورينيو:قهرمانيدرچمپيونزليگ
شانسياست!

ژوزه مورينيو ،سرمربي چلس ي تأييد کرد که روبرتو دي متئو
به دليل کسب قهرماني در چمپيونزليگ با آب يهاي لندن،
هميشه در تاريخ اين باشگاه ماندگار است؛ اما تأکيد کرد
که قهرماني در چمپيونزليگ ،به معناي بهترين بودن يک
تيم نيست.
چلسی در سال  2012با هدایت دی متئو توانست فاتح
چمپیونزلیگ شد؛ اما در همان در لیگ برتر ،نتوانس ت در
بین چهار تیم باالی جدول جای بگی رد .دیشب دی متئو در
لیگ قهرمانان با شالکه مقابل چلسی قرارگرفت و مورینیو
معتقد است که قهرمانی در چمپیونزلیگ قابل پی شبینی
نیست.
او به خبرنگاران گفت« :از من نخواهید در مورد او صحبت
کنم .تاریخ ،تاریخ است .وقتی چلسی قهرمان چمپیونزلیگ
شد ،او روی نیمکت تیم نشسته بود .او یک نام تاریخی در
این باشگاه است .من چیز بی شتری ب رای گفتن ندارم .اسم
من هم در تاریخ این باشگاه هست .در تاریخ یک باشگاه،
نامهای زیادی وجود دارند؛ نه اسم یکی دو تیمیا یکی دو
مربی و بازیکن.
من در این باشگاه تاریخ خودم را ساختم و اکنون این فرصت
را دارم که تاریخ بی شتری بسازم .او هم مربی چلسی بود
و تاریخ خودش را ساخت .من دو بار قهرمان چمپیونزلیگ
شدم؛ اما با چلسی هی چوقت .قهرمانی در چمپیونزلیگ
نتیجهی یک کار فوقالعاده نیست .گاهی اوقات نیست.
شما م یتوانید در بدترین فصلتان قهرمان چمپیونزلیگ
شوید .م یتوانید در لیگ پنجم شوید؛ اما چمپیونزلیگ را
فتح کنید .کاری که لیورپول و چلسی کردند .در رقابتهای
حذفی ،همیشه درصد زیادی از پی شبین یناپذیری وجود
دارد.
نم یتوانم بگویم ما قهرمان این رقابتها خواهیم شد.
من تنها روی بهتر کردن و پیشرفت تیمم کار م یکنم.
تیمهای خوب زیادی در رقابتها حضور دارند و مانند ما کار
م یکنند .من در تمام جنب هها کار م یکنم تا تیمی مانند
تیمهای فوقالعادهی فصول  2004تا  2006داشته باشم».

آلونسو :دوست دارم
از فوتبال بازي کردن لذت ببرم

ژابي آلونسو ،هافبک باتجربهی بايرن موني 
خ
اعالم کرد ،عل يرغم موفقي تهاي زيادي که
در طول دوران حرفهاياش بهدست آورده ،اما
همچنان تشنهی ياد گرفتن چيزهاي بي شتر
است .آلونسو دیشب در حالی قرار بود همراه با
بایرن مونیخ مقابل سیتی قرار بگیرد که دیروز
 33ساله شد .او که قهرمانی در چمپیونزلیگ،
یورو ،جام جهانی و اللیگا را در کارنامه دارد،
اعالم کرد که هنوز از بازی کردن لذت م یبرد.
او به خبرنگاران گفت« :نسبت به وقتی که جوان
بودم ،خیلی چیزها تغییر کرده است .تجربه و
دانش اهمیت زیادی دارد؛ اما مهمترین مسئله

این است که هنوز از بازی کردن لذت ببرید».
سیتی در لیگ قهرمانان نتایج خوبی کسب
نکرده و در آستانهی حذف از این رقابتها قرار
دارد؛ اما آلونسو که تجربهی بازی در لیگ برتر را
هم دارد ،تیم پیگرینی را یکی از بهترین تیمهای
دنیا م یداند« :دشوار است که بگوییم چرا آنها
در چمپیونزلیگ موفق نبودند.
سیتی یکی از بهترین تیمهای دنیاست .در
مرحلهی گروهی کار ب رای آنها دشوار شده،
اما مطمئنا آنها تمام تالششان را خواهند
کرد .فوتبال مثل ریاضی نیست .پول نم یتواند
همهچیز را تعیین کند».



آنچلوتي:ميخواستمبالوتليرابخرم

کارلو آنچلوتي ،سرمربي ریال مادري د فاش کرد که
در زمان حضورش در پاريس سنت جرمن ،قصد
داشت ماريو بالوتلي را به خدمت بگيرد؛ اما در
نهايت ،زالتان اب راهيموويچ را خريد .آنچلوتی در
دومین فصل حضورش در پ یاسجی بهدنبال
خرید یک مهاجم بزرگ بود و بالوتلی را به عنوان
گزینهی اصلی در نظر داشت .با این وجود ،او
سرانجام مهاجم سویدنی آن زمان میالن را به
خدمت گرفت .کارلتو به ال ریپابلیکا گفت« :آیا

بالوتلی را م یخرم؟ در واقع زمانی که در پاریس
سنت جرمن بودم ،سعی کردم او را بخرم .او در
یورو  2012در ترکیب اصلی فوقالعاده کار کرده
بود .اما بعد از آن ،فرصت خرید زالتان فراهم شد.
ما تصمیم گرفتیم یک گزینهی مطمئنتر بخریم.
شرایط بالوتلی در لیورپول؟ ماریو باید در جایی
احساس راحتی کند تا بتواند بازیهای خوبی ارائه
بدهد .تردیدی ندارم که او در نهایت موفق خواهد
شد .همهچیز به خودش بستگی دارد».



رومينيگه:سيتيرادرمنچسترشکستميدهيم

با اينکه صعود زودهنگام بايرن از مرحلهی گروهي
رقابتهاي چمپيونزليگ مسجل شده است؛ اما
اين تيم همچنان بازيهاي باق يماندهی اين
ل هاینس رومینیگه،
مرحله را جدي م يگيرد .کار 
نایب رییس باشگاه بایرن مونیخ در مورد بازی آتی
این تیم مقابل منچسترسیتی گفت« :مطمئن
باشید ما در دو بازی باق یمانده امتیازی به حریفان
نم یدهیم» .باواریای یها در حالی صدرنشین
بالمنازع گروه  Eهستند که در ابتدا تصور م یشد،
آنها کار بسیار دشواری در این گروه داشته باشند.
اما آنها در این رقابتها فراتر از حد تصور ظاهر
شدند و قصد دارند با همین روند به جلو بروند .به
این ترتیب ،منچسترسیتی که قرار بود دیشباز
ساعت  12:15ب رابر این تیم آلمانی به میدان برود،
به هیچ عنوان کار آسانی نخواهد داشت.
رومنیگه معتقد است ،بازیکنانش هنوز از انگیزهی
کافی برخوردار هستند و هدفشان کسب پیروزی
است .وی تأکید کرد« :ما در منچستر ب رای کسب
سه امتیاز و بهدست آوردن پاداش یک میلیون
یورویی تالش خواهیم کرد» .در مقابل شرایط
سیتی کامال متفاوت است .شاگردان مانویل
پلگرینی اگر م یخواهند به دور بعدی صعود
کنند ،باید این بازی را بب رند .در صورت شکست
و همزمان پیروزی  ASرم مقابل زسکا مسکو باز
هم صعود سیتی با اما و اگر همراه م یشود.
سمیر نصری ،بازیکن فرانسوی این تیم گفت:

«باید خوشحال باشیم که کماکان شانس صعود
داریم .معموال وقتی از چهار بازی تنها دو امتیاز
کسب م یکنی ،حذف م یشوی» .پپ گواردیوال
اعالم کرده ،تیمش با جدیت تمام به مصاف سیتی
خواهد رفت .با این حال ،جروم بوآتنگ ،بازیکن
تأثیرگذار آلمانها به دلیل مصدومیت در بازی
بوندسلیگایی اخیر مقابل هوفنهایم ،نم یتواند به
انگلیس برود .فیلیپ الم دیگر مصدوم بزرگ و
صاحب نام این تیم است که احتماال سباستین
رودی جانشین وی خواهد شد .رودی روز شنبه
مقابل هوفنهایم اولین گول خود در بوندسلیگا با
پی راهن بایرن را به ثمر رساند.
داوید آالبا ،کلودیو پی زارو ،تام اشتارکه ،پهپه راینا،
هولگر باداشتوبر و خاوی مارتینز بس مصدومان
تیم گواردیوال را تشکیل م یدهند .باستین
شوایناشتایگر هم که اخی را با پشت سر گذاشتن
مصدومیت طوالن یمدتش تمرینات خود را از سر
گرفته ،هنوز از آمادگی صد درصد ب رای نود دقیقه
بازی کردن برخوردار نیست.
ی دیگر ،پ ییر امیل هویبرگ و ژردان شقیری
از سو 
دو نیمکتنشین ناراضی بایرن چندی است با اب راز
ناراحتی از وضعیت خود ،تمایل خود به رفتن از
مونیخ را اعالم کردند .این مسئله دلخوری
گواردیوال را در پی داشت؛ بهطوری که در بازی
مقابل هوفنهایم شقیری حتا اجازه نیافت خود
راگرم کند.



دي متئو :بهدنبال انتقام از چلسي نيستم

روبرتو دي متئو ،سرمربي شالک ه در آستانهی
ديدار تيمش مقابل چلسي ،تأکيد کرد که به فکر
انتقام گرفتن از آب يهاي لندن نيست .این مربی
ایتالیایی در بهار  2012به عنوان مربی موقت
هدایت چلسی را برعهده گرفت و با این تیم
قهرمان چمپیونزلیگ شد .مدی ران چلسی قرارداد
او را دایمی کردند؛ اما کمتر از  10ماه بعد او به
دلیل حذف تیمش از لیگ قهرمانان در مرحلهی
گروهی ،اخ راج شد .او امشب ب رای اولین بار مقابل
تیم سابقش قرار خواهد گرفت؛ اما تأکید کرد که
بهدنبال انتقامگیری از چلسی نیست .دی متئو به
خب رنگاران گفت« :صادقانه بگویم ،من چندان به
فاینل مونیخ  2012فکر نم یکنم .من آدمی هستم
که همیشه به جلو نگاه م یکند؛ نه به پشت سر.
من در حال زندگی م یکنم؛ اگرچه خیل یها هستند
که من را بهیاد آن دیدار م یاندازند.
من سالهای زیادی را در چلسی سپری کردم
و هنوز افراد زیادی را در این باشگاه م یشناسم؛
همین طور بازیکنان باشگاه را ،اما این یک
مسئلهی شخصی است و به کار من ارتباطی
ندارد .فردا ما تنها روی کار خودمان تمرکز داریم.
من اصال به انتقام گرفتن فکر نم یکنم .من دوران
فوقالعاده را در آن باشگاه با آدمهایی فوقالعاده
داشتم».
شالکه در حال حاضر با  3امتیاز اختالف نسبت

به چلسی ،در رتب هی دوم گروه قرار دارد؛ اما اگر
در دیدار امشب شکست بخورد و در دیدار همزمان،
یکی از دو تیم ماریبور یا اسپورتینگ لیسبون به
پیروزی برسد،به رتب هی سوم سقوط خواهد کرد.
«البته که چلسی همچنان مدعی اول گروه
است .اما جدا از این موضوع ،هنوز همهی تیمها
شانس دارند .ما م یتوانیم تیم اول گروه شویم .در
چمپیونزلیگ ،پیروزی در دیدارهای خانگی بسیار
مهم است .امشب چیزی قطعی نم یشود .باید
منتظر نتایج دیدارهای همزمان بود و بعد از آن
هم دیدار آخر گروه».

صاحب امتياز و مديرمسئول :ذكي دريابي
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اﻓﻐﺎﻧﺴــﺘﺎن د ﻧ７ﻳﻮاﻟــ！ ３ﻮﻟﻨــ ３ﭘــﻪ ﻣﺮﺳــﺘﻪ ،د ﭘــﺎم وړ ﭘﺮﻣﺨﺘــ，

ﺑــﺎ ﻫﻤــﮑﺎری ﺟﺎﻣﻌــﻪ ﺟﻬﺎﻧــﯽ ،اﻓﻐﺎﻧﺴــﺘﺎن ﭘﻴﺸــﺮﻓﺖ ﻫــﺎی

د ＊ــﻮوﻧ ３او روزﻧــ ３او ﭘﺮﻣﺨﺘــ ，ﻟﭙــﺎره د زﻣﻴﻨــ ３ﺑﺮاﺑــﺮول د

و ﻓﺮاﻫــﻢ ﻧﻤــﻮدن زﻣﻴﻨــﻪ آﻣــﻮزش و ﭘﻴﺸــﺮﻓﺖ ﻣﺜــﺎل ﻫــﺎی

ﮐــ７ی دی -د ﻳــﻮه ﭘﻴــﺎوړي اﻣﻨﻴﺘــﻲ ＄ــﻮاک راﻣﻨ％ﺘــﻪ ﮐــﻮل او

دې ﻫﻤﮑﺎرﻳﻮ ＊ﻪ ﺑ５ﻠ／ﻪ ده.

د اﻓﻐﺎﻧﺴــﺘﺎن د ﻣﻠــﻲ ﻳﻮواﻟــﻲ ﺣﮑﻮﻣــﺖ د ﻫﻴــﻮاد د ﺛﺒــﺎت او د

＊ــ ３راﺗﻠﻮﻧﮑــ ３ﭘــﻪ ﻣﻮﺧــﻪ د ﺧﭙــﻞ ﮐﺎر ﭘــﻪ ﻟﻮﻣــ７ۍ اووﻧــ ９ﮐــ３

دواﻣﺪاره ６－ون

ﭼﺸــﻤﮕﻴﺮی ﻧﻤــﻮده اﺳــﺖ -اﻳﺠــﺎد ﻗــﻮه اﻣﻨﻴﺘــﯽ ﻧﻴﺮوﻣﻨــﺪ
ﺑﺎرز آن ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.

دوﻟــﺖ وﺣــﺪت ﻣﻠــﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴــﺘﺎن ﻣﻠــﺰم ﺑــﺮ ﺛﺒــﺎت و آﻳﻨــﺪه

ﻣﺮﻓــﻪ ﮐﺸــﻮر ،در اوﻟﻴــﻦ ﻫﻔﺘــﻪ ﮐﺎری اش ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣــﻪ

ﻫﻤﮑﺎری دواﻣﺪار

